




 کدو توی گور وب
 جات مور

 , ی

 وا
 سو يوروع وی
 ۱ من 9 و. هب دا

 وعدتسا زا رک
 < ۱ و
 ۳ هو

 4 9 رنج گه

 ۳ 1 و

 گود وش رد وی

 *«ناک» رد
 ۷ و «نیا خار

 ی حا یقطصمیازآ
 تک رش یارب <ژود نلومو ای

 درث تسب زعناک یلل ! ! نیم لا و ۳

 رنسدد داد میسعت نایز ایر,
 هب مذال تارک افمو تانلاطم ور
 تامادقادودقم دعانو ءدرزآ رب

 تا رک اذمو تامل اطمهنیمز رب ی
 جم وب .ینیوت
 . دنهد ماجنا ناریادو  ك

 یرادربملیف وبدونما كي

 دیدج 1
 «نایکیجاخ لومأس» عالطا رب انب

 هام نییدنچ زا دب قبال دنمرتع

 نتدنچ تکر شاب هعلاطمو هرکاذم
 ثب داجیاب قفوم نارادهبام رسزا

 هدی و کم لیف هبهت تهجمبسو تک رش

 تیل وتسم وادوخ هن اتخرشوخ و تسا
 (ملسم هسک ار تالیکش نیا ءداذآ

 قفومیهجوت لب ات یاهراک ماجناپ

 دشاب یم داد هدهع هش ههاوخ

 و لاسو هیهث لوتشم میادین

 هدنبآ دوو دنتسه تالیکشت زکر ث
 راجیالصف«نشج تي یطرد كيهرت

 مالعا /و تالیکشت نیاداک
 راکیب تسدهلصاقالب و تاد .دنهاوغ

 دن راو سن دن ایوک 5
 زهجم و نزدم لباس واب ۷ ت

 راکتبا ماجنا یاربو دنیات

 ءرکاذم رد فلتغم یاهث
۹ 

 «نوزجم» گار
 نو زس+ رورو تشک نا

 [ناک دن

 دها وخحاتتناءهز و د دنچنب

 ردنوت 7م » اس اتضو دش

 لسپم اثیسب هناهدرکیم دا اجت

 توجنا یو وا ترفاسو دن ها

 نیاز تهچ م)اول دیرخو هملاطب
 ووخ رفس را وک و تسا هدوب املیس

 اب و هدروآ تسدب بولطم حیات

 روو...تسا هفزک تشک اب تیقفوخ

 ترفام هب مجار تاقبقح هبشاح

 1 رخ زی حالطا نورحم
 یلع نا رهت ددوا تعأقا یاپشزا

 دنیقالعد وخنآ راس موسب هک شمأت

 لاتسا یمرگنوخ و لک اب ناوجو
 رایب شبوضخ تسود یامتیقف وم

 سلج« وا راضتفاب و مد ورگ لاحشوخ

 نیا دوو هصفیم بیت و ت یتفایخ

 - رتهژا یمسح روضحاب هک س لجم

 زا و رنک و وب هءدش لیکشت ناکشیپ

 موج دوس
 نایتسلاگ ور ناپ

 یراکسهاب

 تراهک اترب ور

 یتهالس# 2

 «نا رسا وورتات یحأت + الاورج د
 ار ووخ یاهسالبک هثصاقالب یعج

 مدرشک مفرو وربا یعجو هتشونم

 سالیکن و زصمهکنباات هتامیمدو رم

 شا رتعا ودب وکیم زبسب مکسم !ردووخ

 تامتسود الا و رثک د هک دنکیم

 نارسیارد راک یحان اهنت# یلو
 فال نم درونادد هک تست

 تهب دسب و ...مزاد ارامش منیقع

 نسیدنچ یتح و هریکیمرد یدیدش
 هكب رتنآ رب وب داب یاهاجب ز# هیت رم
 نا رضاحرا یمج یل و ءدع یو زت

 یریگ و لب بولطمان تداوحز و رب زا

 هسلج ندژمه رب اب ءرخدزاب ودنکیع

 دنهدیم همناخ اد موضوع

۷ ۳ 

 رب
 ۱۳۳۹ تشهبد را۱۵هبنش- ۱۱۰۵ راهش راهچلاس

 لدا ژاساب یرهج و:؛ نابایخ - هراذالحم
 لابر ۵۰۰ هنایلاس طلا رتشا - لابر ۱۰ هرامش<ت

 اهندناوخ یزاسر وار ۵۰۹۵ یفلت روصپاچ

 جا با
 ی هف

 هینخایهح و مح بو

 ۳ هسخ نا ۵

۰ 

 ةتیمهآ رهق

 ها رضا

 ابتحا هدف دن مچ مچ
 7 3 

 نیا دم .دوخ ,
 هچ وی » هتس فی

 هر گن شاخ
 ۰ مواضع طناب 7 ِ

 یضاح همون هک هدر تشع
 نتقف رک سکع مفوم و هدش ی

 ۳ واگن رط مچ اعسات

 هک شاد هتقناوم اض و هش

 نیرشیو .دد اد وآ تروح سکع

 سکضدوج ومهیبا .تشع ون واقگم
 میدیتش وموو نی رب و دو ناکصأق ر

  ووج هنوچو» . هتفکه سه منأاح <
 . تعزوا و رتسوم امشیا رب اهن آ

 مچ وا رقآ .ننامهسکح زا ؟۵)تس

 ناعنچ دوبامسکع + بنت هداقتس
 رم تس هر و 4 تست مع

 ٩:نیف رطین ایصع بجوم هم نب
 سین .مناخ یریگ هراتک هعالخ

 اجتیا رد هفورمم رمشو دو رکیم

 4 ری سس ووشو دع 4 ب اسقادصم

  دمآ « ردص ماحرا »
 1 درب ار« الهش»
 ت :هتیپ رتهپ رنصما- راز

 وبا لد ,یافیا یا رب هک ین اهفصا
 هل ی مدوج دد ییلیشن بش مشیف

 زا رقصاب | ردیعماپ| و روبهدمآ
 كيف یارب |ریخا وب هتشک

 و ملیف یاهتسق نیرخآ
 وب هخیم وا رکت .تسابیم هک
 اوودنچ زا سب وووت .تسجا رم
 "اب «تبالوب و دشماش شزاک

 اسب هویت امت رفس نیا دد یل و درک
 اچ لوح  لصتمتا رک ادم
 هک ررب ها رمع اد رویشم
 ۶ هک يژاب و تک رش ناهفسا
 رم .ناهفصا رتات نیل وئسم
 ۶ یله همانسبات نمدوآ

 + رک رط يمپس و هان رب
 او تیام و راک

 ۱:۳۵ ۳ ی ی



 مچ
 ٩
5 
 حج ۶ >جب سم ۷
1 
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 نیتش رماهو رج ورلاکی زوم رغا كي
 و نم همانشب امت هکصاذشا ناب

 ةتفرک رظن رد « هتشون ادمزاب رک

 یناکشیپ ره نونکأت و دشدهاوخ عورش یدوزب ملیف ۱

 یسنارب وناسورورونیگ یزتیم: زا دنترابع دن اهدش رک رظن رد هک

 ناوج یاههشب رنه نتلایرد هکلاسروبن ود ینابک

 وهدومن شوع اردوخ شور هک تسا یدنچ دراد صصخت هدیسر نارودب
 و هدومن دتعنم داد رارف اهیلاپمک ریاس هتسشآ زاپ یاههثیب رتهاب هتسوب

 .دهدیم تک رش دبوبوع یاههایف رد اراهلآ
 دنچ زا دعب راهال یده هک تسایکاحیناپهک نیا زا ربخ نب رخآ

 ملیف ردیدورب هن اراک نيااب یدادرا رقیط نونکا دوری اهزا یرود لاس
 .دومن دهارخ یزاب ار تن لر هدلورتم هل اخ»

 ار امنیس قورعم هثیپ رده كد شتت « رامال یده» " نیارد
 دفابیم نااهدناوخ رتخد دزماز هک یناوج روتک آ قمهب هک درادهدهعرب
 ۱ راتفرگ

 هژات" و

 یرازهمهن ]زا دعب و درک ادشراک هرخالاب «دلیا ولن رک» 3
 یناپک دش قفوم هصالخ ندرک همجارم ردن ]و ردنیابو یاشلاو

 9 دروآ محررسرب اد تن وماداپ
 رظن رد واهک |ر«ناطیشرس قاجنس» ملیف
 .دزادرپب دی امن ین ادرک راک دهیهت؛یزاب دداد
 نیا دد اد«دلیاوو لب اقملد لوسمقب اطم
 ءافیا سدلاونیج» شیئالطوم رسمه ملیف
 روترآ و روتسآ یدام اداهلد ریاسودنکیم
 . دن رادهدهعرب زنارف

 قیرطب < ناطیشرس قاجس
 شخپ و دوشیم هیپت یگند و نژب

 تف رگ دها وخ ماجت | تن وماراپ ویدوتسا طسوت ۹ نآ

 سرب اي ياد یدک رحدد دن یکشیپ ره ملاع رد هشیپ رنه نیا هک رمعكيزا دمی ميواونم
 و ۴ ۱

 ٩ بک ۳.۳۳۹۹ ست وضو

 واتس و

 گ

 ارس دب هتخ یم۴ 4 2۳ و ی ی
 " زا یکی یداد. مملیف عور طب

 یاهملی* راک رد شزدا اب ومهم 9
 ۳ و . دوب ضت و و و ۵ سس

 اک دنناوخ ع داطاب .. هلزیار

 دموفو رب

 لبقهدامشدنچ رد هکس رّوطن اد

 رک یاهملبف هیچ رب دننک هیهت (ك ون ازلیداد)دیسر 0 5 2 1

 :نییرهدیش دوخ ک و یظع ملیف تشادرظن رد سک ِک هب موسوم ي
 من یارب ادرندراگ اوآ و دیابت ه ادم

 جت
 رد . مراشا افوف هکیربخ یط .دوبهدومن افشا اف

  دنادش هتفرک رظن ر رد زین ملیفن ناگشیپ رثهریاس هتشذگ
 اب هدش ع و رش زع ن آیرادربملیق هک تسیت دیعب رضاحلاحرد

 ارد اد< رب :دراک اوآ » لب اقملر هک هی
 رررف ل ام ,رواپ نوریات زا دنت رابع تشاد دنهاوخ هدپع رب

 .«نیلف لورا

 پرجمن وادرگ راک کنیک یرنه نافتاب هشي رنه راپچنیا
 یاد تراظن نآ هیت رد اصخش كوناز هک یملیفرد هقباساب و
 ۰ رمآ دهاوشددبآ زا هاچ هیت هک. دن ادیم ادخ . . . دشاب

 . دسر دوخ یوژدآبهرخالابمه  ندود نادیمام 4
 هک دنش مالعا لبق یدنچ

 یمام 2 <یدسیرود»رب «والع

 كرالک قافتاب زین ؛ «ندودناو
 «ملعم بوحم > ملف رد لییک
 . تشاددهاوخ تک رش

 نیا<یمام» نیارب قاس

 تشادیم راپظاهشیمه زانطتبعل

 كي رد یزابنمیوزرآ اپنتهک
 لبیک كرالک قافتاب یقشع ملبق
 زا ناگدنناوخ هتبلا و دشابیم
 روظنمب دنناوتیم (!یقشع مایف)
 ینامز و نیایلصا

 ورنومنیلیرم اب تباقد رکف
 .دز سب یب تشادرسرد اد

 مناخ نونک | تروصرهرد
 روب زمسناشو تصرف نددودناد

 میدا ودیما دنا هدروآ تسدبار

 ملیف نیا یقشع یاههنحسردهک
 ؛دن روآ تسدیدنبلاط هک ارهچنآ

 بدم نیجنا» لاس هشیپ رنه نی رتهب نمگ ربدی زگنیا##
 «كرویوین

 اول یمداکآ > لاس هشرپ رنه نیرتهب نمک رب دیرگنیا
 4هامنیس میانسد

 ..هشیپرثه نیرتهب .نیگ ریدیرگنیا
 شم ییبع ۳۳ اهیئاکیرمآ نیا هک ًاتقاو
 ملانآ و5 دو اهیئاکی رمآ نیمه شیپ لاسدنچ



 هکد راد

 هک دوب ابن تالجمو دنتخادنا ها رب
 نذ نیا اض هکدند

 (دمآ
 اهیئاکیرمآ ن

 فلتخ« یرب وا نتفرد ربدد یارب اددوخ یاهشوغآ طور ؟ ۱ ص یی
 ! دن ادیمادخ وار

 اجدنچ زا ریخ دنچ
 ملی دد یم ولعمان تلعب یفشاک 7 

 وا یاجب ورتم نابک و درک دهاوخت یزاب م ورم

 ۰تسا هتذ رک رب رظن ددا دی اساایجد

 یا رجام» ملیف ددید و رب ر ره اادوب دوتا رگ یداک

 تک ر شرگیدکی افتاب سک و ق لوعحم <یندشن شوما رخ

 .دوبن دنهاوخ
 هربچ تي یاب ایم تان هقد نیارپ هوالع

 نایجاشاتبملیف نیا دد داب نیلوا یارب امثیسدد دیدج

 با كيدرن

 .دشنهاوخ یق رمم

 فرط زا ۱۹۵۷ لاسدد هک یملیف نیتخن ٍههج
 لئات یلاع قوفام هجردب «دلارهرچکسی نشوم» هلجم
 ردلی|ویلی طسوت هک شابی۰«یمول نسحورو ملیف هدمآ
 هیت رتداو هناخراکی ارب تراوت-ا رمیج كارتهاب و

 .تسا هدش

 نلوژ هام لوا زا مکنیکی و> ملی هیهت 3

 دش دهاوخ عورش ژورت رد

  میدق هک ینادروتایرد هب «كنیکیوو هملک
 دن ووم ایم هلمح ایا لحاوسب هتسویپ لامشزا مایالا
 دشایمهدودن ۲ تداوحبطوب رم ملیف نیا و دوشیم قالطا
 .دورگیم هیهت سالک اد رک طهوت هک

 تن لداصتش هیهت رب هوالع < سالک اد
 ریظن یاهتسچ رب ناکشیبرته و دیابنیم افیا ارملیف
 ءدهعرباد اپلر ریاس یند لکیام و نیانک دوب تش دا
 دن راد

 دب دج میلیف دن
 «ابزاتسان ]و ملیف ریظنیب تیقفوم ژا دمی تن

 نآ هشیب رتهو نادرک راک رثیارب لوید كاوتیل لوتانآ
 ویدوتسااب وهدرکس یسات ملیف هدن راس ین ایکكی قافتاب
 .دن اد ون دقمامیدا ددا رق زین و رتم

 مان«ترفامو ورتم یارب ود نیا ملیف نیتسعن
 نیا و میارب كارت ارتشاب وكاوتل یتادرک راکب یدوژب

 .دشدهاوخ عو رذذ هیرت اپ ورارد ۹
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 وبت وی یف اب 43 ۱ وب قاسک شوارف تسق رع و
 هک ی ئاپملیف تسیل لبق یدنچ

 ومن ها وخ زاب هتاودربتکا

 تسا هدوب

 هدامآ مسلبف ۱٩ یتابمک نیا هام شش تقمرد
 یتایسک ی اهلفزآ یدادعت هوالس و دومت دهاوخ شع

 زا لاسروبن وب اد اپن یا
 ووندها و راژاپ هناور هدوت ید)دیرخ هتاحراک نآ

 یعهم یاهملیف
 زا دنن راع دوب

 7 لوصم ناوج سانثانو
 رتناهمیک و روتدآ كم

 سکل «نیلم رک یالویه
 نوتسا یرفج

 : نتوژ ءام

 و رتکاست سلف «ددان جووج در سرت»

 یووه میت
 واکس رآ لوصحم «همماجكي هرایش قمحا»

 ریلبتنج و نبلب نیوی وو نوتلکساد»
 : هثوژ

 رییج تواسشار

 رو نت

 وووباکاژار ؛رک اب

 نیوزاج والرا لوصم «تج ناراخ>

 یل تنجو

 ۰ نان رب رتلا و و یسلیف یلسل «زدل ونیدیبد < یمأت»
 « رودان حووچ: یفروم یدوا«یالف رتابوجو

 ایشوکیک« نب ونانیک

 : توا

 اما زینکتقب رطب ملبف نیتعن 4 هنابش زاگرک و"

 « ایدود ناد ؛ یفدوم یدا ؛ تراوتسا زمیج كا رتش
 دلی ود نودنارب و تداوتسانیلا + رتسوفناید

 ۱ . ازیوام « سیرکی نوت < هیاسكیاب تاقالمو
 دن ورتربایک و ناداپ

 : ریفأتس هام

 ؛وگیاتساووو-واه-رآ لوصحم «رتتدا رفو
 تیکنایرب ولیتوم اتیواس
 خوک ن ای رام یتارب وتاسورو:نوسیل [نوج «دول رتناو

 ۰ 7 ربتکا

  نولامیتورودب ینکاکر بیج ءرهچ را زه دمو
 رب رکن ج و

  وسرود انایدواشرآلوصم «كاپاننزو
 رگیاتسا دور

 ۶ ورورب یاد ومامدرف متن اوکو
 جاپلین 



 رد

 ار وْلبس قبرط نادنچ
 نا ریدم ویپ ین فارک وب شاسک

 ی رظن ی اعادبا ِ ادنج ینق تاعادب

 ؟ دننکبم تیاکح بدرکیم

 یاهدکهدهب ادشن | رگبزاب هتسد یو

 : لحم رد هک درب«دنالکنا وتتورو

 هژاچا واب . ددادرب ار یتاههحع

 « هاتوک رفسنیایط هک دندوب هداد

 هجدوب زا دن | وتیم راد هاجنپ ات طقف

 ؛یدادربملبق ام|؛دنک فرصمویو وتسا

 هدرک ین شیپ ید هک هچت ۲ زا

 رویجمواو دبشک لوط رتشی دوب
 كبدد اد بششتهیاشا اب دش

 مفاد لته

 دام بین وت لا اب
 تیفیرگ ادیفاضاحرخ و دشرتشی

 !تخادرپ شدرخ بیج زا داپجولاب

 !!پازذولگ رس رپ,« و رب اماو 3

 یکیدزت هنحصید هک یداب نیلوا

 امهک اجن ۲ ات ؛تشاذگ دوخ ملبف دد ل

 زا سابتقا دوب یملیف رد« مياديم .

 نا وذمب هک -ندال ثچملقب لوون كي

 دش هض رع را ژاب هب مالط هب قشع»

 ندیشون لاحردبرغ یلاهازارقن ویو -
 «اهن]زاثلب رههک دنبای یمدداووق

 رباتهدرک مومم اد یرگیدناجنف
 نینچ یاب . دباب تسد شیاهالط

 هگ داد روتسد تبفپ رگ یاهن
 ات دوش كيدزن نارگیزاب نی

 كدد نیا زا یشان  نویسرب
 مارا اههفابق رد اد دیگ

 . دنارذگ, هدکهد رد

 دالدءاجاب زا ح
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 یاهسمنابجاشامت هک د وشی « هتفک ۳

 هل یمقومزن اکبرمآ ردهن ایم ترغ

 عورش دمآ هدرب یور هنعم نیا

 داب رفو هدرک ادصو رسو شا رتعاب

 !دیهدب ناشن ادناشب اهاپو : دن دم

 «ادیهدب ناشن اد ناشیاهاب

 لیم ثیقب رگ ؛ذاغآ نامهزا ابی رفت

 لماش هک دزاسب یئاپملیف تشاد

 عقومن آ دد.دشاب هقلح كب زا رشد

 دا زهلماشهقلح كي رد ابلاغ اپلیت

 نآ شیامن "هک ملیف توق
 هتخاس «دیماجنایم

 هدزن اپ

 لوطب هقبقد

 هل دوب نیا زین تلع و دندشیم

 ناگدنهد شیامن) اهلاه كيزوم
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 هه ص م اه یر او ی
 ۳۳۳ ۵ ی یو یار و یی

 ی

 من ول ۶ ره ابی( دنان
 | ءددر)

 1 ًا / یا هج مچ جم

۳۹ 
 دلافتشا ناب رانساب هعع

 ی هی داسسه ناتسودنه ربهش

 هشیپ قشاع, نات زونآ رتخدو تسبا

 ۱. هتادم لک وا رز نو

 ! دن اهدیورگ دنمفالع
 سگ ین زی

 (جاد) فو رعمحوژو ":هنه
 تسود هراتس (

 ینتشاد
 تا دیک -ادیب و ملی دو

 پیت هل دنتشآد هدنقع ۱ رتکا

 رگیدکسب دایی (ینک
 لیکشت قافئاپ

 درک یزاب
 (وید)

 رت)و
 یتسیاباهت 7 و تسا
 دد و هداد یده بوبحم جدنكی

 تل رش یدنچ یابلیق

 هک دوب هتشذگن یهامدنچ زوتعاما

 ینیماک ] ریهش ودنم رنههراتساب (وبد)

 یاب < _یدیژ» ملبقود (لاشوک

 هراتس اب هک دیشکت یلوطو دوبت

 ابی ک (لاب ودام) نرچهعرکبد
 27 یرسکی دو تشادیصاخ

 و « نایسآ

 ودرک لد یانیا<مادآ و و دیا رنو

 و رنه هک دادآ ناشن "شن ادنفالس
 دن | وتیم هک ساهردقت 7

 دنعانن

 «نادان» .تسها

 دنمرتهو راک هنپک ناک را

 هدنکم ادن | هضرع یا وب زین یمیدق

 تفزکدیاب (زید ) راک مک مک

 < رنفا > ملیف هکنیه کیروطب

 نایاب (ایرث) بوم :راتساب ار

 ددادمیمص# ۵ دومت مالعا « دناسر

 ناشخردهرهچ < یلاباتیک وای

 <یزاب و هب موسو«یملیف ددناتسودنه

 ملبف نیا تیقفوم ,,. دنکت کر ش

 اب اددوخ یداکمهیو هک دشتعاب

 لثمین اهملیف ددتک رشاب (یلاب اتیک)
 < دارن > « 4 زلزو « «لاج>

 ملف هداتس (یارانب ) .دهد همادا

 ملیفدد ( روید ) اب «نزیافو

 (ییل)وتسج تک رش[ «تیاسناد
 رد« ددا رپ نوخدملیف نابب) هرپچ

 هقشاح» یو اب «نابهادس۲) ملخ
 د

[ 

 دا (وید) .تس

 ف رطا هک اههمان

 راک دیس

 مس

 افئاب ( دن

 شملبق ناک د
 ید ور

 «یذاب اس ونانک راک

 دن دوب دابآ دمحا مزاع
 هادنی؛ .هننک تکرش نآ حادیقا

0 
 نادادتسودو نادنمقالع ذا یاهدع

 دنتخادن |شلیبموت|یولجارووخ وا

 اووا دنورفیم ی هکللاح رد و

 وتا زا و رسد روایب حراخب ل
 ۱ دنتخاس هسوب قرع ار شتسد

 یا رب نیا» دیوکیم (دنات آ وید)دوخ

 نیا ات هک دوب داعتتفا تیابت نم
 ییمص مدرم نی اردوخ هژادنا

 ۱ وه هم مس هو

 ۳ »سس 99

 ی تنیس یک

 مرو» »« یلاباتیکد « سا راد ۸
 یی

۰۲ 

 و رگبدمباقو ذا یک
 راریدن 7 ۱ 0 جک

 ] کد ارم تاج
 3 مربو هداج زا شلیبءونا

2 
 ورک ترف وب ۱ دوم 1و رتاسم روبادوج

 زورآ ۹ ۱
 راز طماوام رک یاهذود زا یکی

 زی شیپ یدنکب لییموتآ و دوب

 اسد یرسب (

 ار سد .نازید قرع هک دنکیم
 ییازا سپدهدیم ناکت وا یارب
 : كرسپ دیامنیم داوس اروا

 وبد) هاد نیب

 ردنخ

 وزرآ و دی وگیمو هدومن یا هناموصعم
 اف اپ هملک دنچ یژود متشاد

 ربرزرآ هکنیا لثم « منک تبحص

 م!تساهدش هدروآ رب دوخب دوخ

 نیبوبحمهنومن ذا دنچ یکی نیا
 ( دنانآ وید) یاه تیفورعم و

 دشایم شتکلیم مدرم نیب ام

 ارپک كنارف)ابیو هکیمادام ۱

 دو لاهدومزآ راک تادرک راک

 انشآ ناتسودنه ۱۹۵ ۲ لاویتف

 ورک هدیقع داهظا ( | رپاک )ءدیدرک

 لثم ار یدنه هشیپ رته رتمک هک
 .تسا هدید نونک ات وا

 مد دد( كيیدوگی رگ ) هک ینامز

 درکمیزابارد« مد رد یبش» ملیف

 ان دنارنکیو اب یتعاس دنچ(وید)

وهدن ریک یزاب زرظ اب
 نبا باذج 

 زا رتب یلاکب رهآ بوبحم دونک "۲

 (یبد), دنک لصاح ینانشآ كب دزن

 نامجلابنادنم رثه رثک ااب نونک ات

[؟دوبدوتب و)؛(نیکف ودوپ) ینح
 

 یلیستاواذرازس) و
 تانالم مه (

 هنآ 1 بقا تسا هدومن

 بوبعم#رچ نیا یارب  یناعخرد

 دنا فک و هناهدرک ی لب شیپ یدنه

ب رگ | تسین دیمب
ووبل اهزا رس) و رک

 !ه

ادروآ ددامنیستهتب اپ
 بدوطن ایه

 ما ود شیامت دوج واب دش هتفک

 اد» و«یزاب»
 بر

 ۰ هتسا هتز هی

 ۰6 رب بیچو لثم

 . ۹6 هداشهناخ و و «ناراب
 نم دماقم تر 3

 کام روشکمو

 اف دم چنین

 تسناوست دتهاوخ

 نیا د(دوباک ج ارز



 ر-ب))
 ربات
 طلا و می"
 2 ...واشابروتکیو

 ته
 هو

 وسس 0

 یرتسگ را هدنز)وب هدش سابستقا یربک وت ینارگویپ زا ۹۳و

 یقشع كيتت امد رثا كب ام تاساسحا كاب رجتاپ تساهدرک

 رد دا ایآ هکنیاو دروآ دوجوب
 رتهب امش یا شا هک ت سایلاولس ؟ ۵ ای هدش قنوت دو روطتب
 .دنهدب ارث 78 باوجدنن اونم

 یناوجدرهادتبا ۰ .تشون رد
 یود رب اددوخ یگدنز ءار هکار
 نوچمه« تسا هد رک باختن | یثلعاب لی

 یتعیثوخیوسب ای رپ یاههناسنا
 .دربیمشیپ یزد ربد

 لومتم .ابیذ « ناوجیرتخد
 هدرک كمك | دوا قشع رطاة, ساحر
 دناسریم یکدنذ دددوخلآ هدیابد
 شجا ودژا داهنشیپ لوبق اب سبمد
 لبع هساج را یوزرآ نیرخآب
 . دن اذری

 روجوم ودنیا نی ریش یک لو
 و دنکیم ادیپ همادا ابیذ و كاب
 وخ امن اب تسا یتدم هک م هیجاشابن
 دوش رد هدون ادیب هزالعو ۳
 اما دیامترم یداشو فش نابج

 نز نیا لنق اب تشون رس ه
 یدیدج دوجومب هژات 3

 ی ین سیا اس فسا

 «(نیچ وهید)تدنج
 نی> دید(... رواپیو

 یدوج رام...
 اتیکیح

 دوورشول... روی وربیح

 ۳ دل و کرج. ..هدننهیهز
 ی دیس دوج...نادرگ را

 دنکبمدویج« یداع یکدن زب
 لب امت راهظاردپ لاجنپ زادعب

 هکی دل ز رف « دنکیم دن ذرف ندیدب
 دنکیم باطخ «نیچود یاقآو واب
 شردپ زا !دنانایخ یاهرذگهرو
 درادنپیم رتکیدزن دوخب

 هگت سا یاهنزور اهن كج
 میظع مغ و جندذا ادوا دناوتیم
 اب اجنآ رد اما . دناهرب یکدنز
 رتقیع  رتک رزب یاهیتعپدب ندید
 یدیدج یاههدیاو داکفا رتدیدشو
 حابتحا هک یداکفا « دیامنیم ادیب
 نابم رد یدوجوءاب اراینآ دراد
 .. تسیک دوجومنیا اما دراذگ

 ؛ شرسبپ
 یدژا رتناباب !رهاظكنجناب اپ

 دزنب همج ارم تسادرمنیآ یکدنز
 هجیت ددووااب ملادترشاعمو دنزرف
 یتع,*ورخ یامن دود ؛شتبحم بلج
 ,دهدیم ناشن ادهدنیآ

 هلخادم تشوت رس زاب اما
 ووخ هب رض نیرخآ دابنباو دنکیم
 هک یدوطن ایه .دزابیم دراو ار
 تسا یبلاچ هژوس دوشیم هدهاش»
 : یناسناكاپ تاساحا زانآ ردو
 وکتفک یراکا. و تشذگ قشو
 هلهو رد یاهژوس نینچکی و هدش
 جایتحا یسانشت | ور نادررک راکب ل وا
 اجنیا دد یندیسحروج راک و تشاد
 دیامیم قیدصت ادوا تیلب اق

 ادیچاشامملیف ادتب | نامهزا

 سچ ی ی و

 او اه یتخبشوخ اب و هدوبنبلج

 زاد ۴ راک

 ره سنا

 میس و ناکدن رب نداد اذغنیحدد
 ع . یاوایپ بارد از قضو
 هنا رعاشو كيتام» هحود الاهنیا
 الماک و دننکی« تباکح ناد رک داک
 قباعنم دیلطیسم هژوس هچنآ اب
 تسا

 یاهژانوسپ ندنادورپ
 یتادا رق تراپماپ زین نآتسادفلتعغم
 تسا هتفرگماجنا

 نآ دنچ ره < دوابنو ریاتو
 یداو ژان وسرب هک یرها«دونک
 ۰ تسیت تشادحابتحان اب «نیچود
 ءافیا اریک و بوخ ادووخ یشتقن

 ملیت یلادنبا تم رد . دنکیء
 ناوج كب باداشو شاشب هیحور
 دوشیمهدیدیم وع+ب وارد دیما زارپ

 دم

 هرهچ ابیذءدانس «لسا ر نیج»

 15 دوی ه مادتا شروع و
 بسانتمماددا و هتسج رب یاههنیس هک
 «۱> ین اهج دن رهش شزیکن اس وه 5

 اب هک یلاهتیقفوم ژاسب؛ دداو
 بلاجو هدبذ ملیق دنچ رد تکرش

 و تسود رثه مدرم بو هل [ :نهلذهدبرب دو« «یفایو لم
 هی( رجنب رگدن ومدا) فر ط)ادرک
 <ون ك.دآر یناپمک روهشم هدننک

 هدب رک رن# نبالچن رف» ملیف رد

 ادداذگب

 | «نسداک یرم» شقن یانب یارب

 یددرآ سیا کمیل نیآ ددو دش

 هشهب ققحت تروصا رشیوخ هنیرید
 ی اددوخ یابیذو هنهرب مادناو

 اظامت ضرب (!خیددابای) غیرد

 هکیماکه اصوصع+ اهتتا دد تب
 یشزسب يارب 5 2  .تقفح هدها وعب+

 مص هبنج ای رق وایزاب دی و
 هبحور دپاب هک دو
 ریاق اد سانح ع

 دهدناش یسعروطب ت
 ۱و نان انقاو :«تلاون مک » ی

 یازادناات و اوت

 نب رتساجدووا هقاي
 :یکشیمه تااح ناده

 دنکبم ظفح
 اردوخ

 هکاپشقن د>
 تي ودا رتس دریخ و یفیقح تسدد
 ود ره «یدوجدام» یومعشق رد
 دنتسصس تلاجت

 # نیجددیناتشذک رس >
 كيتن امو رت!كب دش هتفگ هکب دوط: امه
 هبحور رهاب یتکره هکت سا یقشع
 ددد .نآ یاغامت یرکفت ذرط و
 یاهتدم كشنودب و هدیدنسب ارث آ
 هتسج رب رث!كيناونس !رنآ دیدم
 .تشاد دهاوخ دا

 ی
 نیاناکد نهدشپ ابت زا همناخرد

 نآ ندوپیتالوط دوج واب هک ملیف
 دناهدپ ربن زیاد مليفرزلک تاب یتح
 ماش یکفت



 دوشضرعناتتمدخ دیاب
 یم هدیقسب اهلت هنو دب
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 ۳ وندول ابی وس من سر رچب ین تسمعن رز !اسذزونرول ۱ اخ «دنشاسهدنه» هلاتب ۹
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 فرح نیآ هکاحک ره مه اش

7 
 تسانکسم ای و درک دنها
 س زا دیهات

 رگید زیچ دازمو

 اخ یادص هک دیمهفن دیتس
 و هدشن هلبود داش ملبف

۳ 

 ءارب یداکنالبأاق ربغ لبلد مهن هو

 ! تسا هتخادنا

 ی اتش
 دشاب لوفشمیلوشتخ د ایو یتفلک هب رهد)ادب ات دیاب نرول این وس مناخ

 < نیالجت رف درب دوگپ اد تیققومد ترهش یدزرا و
 زا یئدبد و عید ر ۳

 ویلایی ز..دوبهد«7 زد بآ و دیدادبم تینج ری هعالا هیلع زاک رس تساوخیم رد
 لساد نیج  ی و ( لساد نیج ) یزادط مادن هدهاشم اب هک دوبتفدنآ ...دیدمآيمدددايعمام درمكي تدوج
 (دنلود تریلیک) یمامن رنه ربذا رس ناتت اهدوسلذابآ هدرپ یود ندولاپفوس مناخ زیگنا ناچبه
 ....یلاجگ ؛یجگن رف رهشیا :دینفگ یمناتدوخاب و هدش
 ی دوتبو اچیزلم دپدویدرهرکا مناخ 1 : 1 ۷ ز ای دیهات

 جو 9 ۵ ۲
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 ِ ط شیپ !شینآ یرداپ



 ق یهرب ونآ

۹ 067۲70 
 «ینالط وراب درم ملیف ناد رگ راک و هدننک هیهت

 ثابح هصرس اب شيرطا « نیورهشدد ۱۹۰ ربماسد مجنپ
 زا ,ژادن ایدوخ یردام نجءزرسرد هکیماگنه دمب لاس یسد تشاذگ
 یوحتسب یودورب نابایخد ودو تفد اکبرمآ هب دوپ هتخودنا هبرجت
 تن ادب زا

 دو] هقالعرت " هحح

 ةاتخم یاههدیاو راکفاوا

 شالتاب هکبروطب در

 ررلو مای نام
 وروآ تس#

 بیجع  یتیف و رعع یرته لناحم و

 ۲ ما " جداخو بیجعراکتشپ و تماهش هیحرر تاصح حرا راد و تمایش تاصتش«

 دنشاپموا دیموتذا

 بز رب دراد رکف رد !رهجن] هک تسایدن۰رنه (رکتیرب»

 نایچاشابت و ناکدب ونش رظن هکشی و نآ ی »
 زا ربا یا رب و دنآیشق یهچوت روپ دهاوخ -#گ

 ادک و رفیا لس

 دیدش تفلاعم و لاجنجوراجاب هتخاسوا هک یلین ره نوت " 3
 ملیف هک یتافوط . تس .دش هجاوم کی رمآ دوش تیاشیامن ۳ ۳۹ ِ ۰  /

 زاتارد درمنیا ۳ 7
 راترد دیاش دی

 نیرل»

 زن دوخ رکف
 دی اتیممژرام اهیتخسو مناوم هیلک اب ودوشیمن ۳

 نآ هدنهدشیان یاهدوشک ریایو یند
 و 4 تسایب ۲ هاموو.تسا هتشادت ریظن امنیسخب

 دنشايمدرومنب ارد رگیدهنوس دد ۶

 ۲1 هحقص رد تب ۳

 ی ی

 و یا «اگی - ۱ ٩

 یا رب -یطعم رحس -تباتح ی ر و ۷ ر حد هحفج
 0 چ توعدرمستسن !دمواب زی درم بیراهابتسحا زم دزد یریتسد
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 تسئآمملیق هرهزود دشدهاوخ هرراذگش ی ابن ضرمس

 قاب 4 1 وب
 هک دیجی ولو یابی بلاچ یوپراس .دیاهدرک هدهاشم

 دن کس یزد یتادرگ هک (دنف ودتربلیک )یا ریک
 او مه تسدتسد » یندبلش یاهگنهآ و اپدقرو فکش ها دا تصنتسد - 1 : 7

 اگک اب و تیسصرخ !رانش تعاس



 هد ۹ «هرف وهنیاد رم»بتکم زا ۰ ۱

 «نیوج و زید]»
الط وژا» درم»

 ی 

 وا هذ ورماكل مع بیقرر کبد اهثت ه و 1
 و رن وم) نی ریاسو زاهکل

 «!یرنه»د بتکم

 ؛ تصا هدرک ی مک هدانک که دانک

 یکیددلبت لاسراپچو تسب
 ؛ هیزون «اق یاه زورزا

 یلصاءاگ داز ءرکاکبشدرد (تاون

 داهندوجو ٌةهصرمب یاپ ؛ شیوخ

 و هناسخ ذد « نياژا لیق"لاتنمو
 ووصت هکنآ نودب دوخ ةداون اغ

 امنیسیاهملیف دد تک رشو یکشیپ رنه
 یءادآ یکدنذ ؛ دهد هارد دوخبار

 - فژوج) شردسپ دن !رذگ یمار

 هاد هدادا وضع و دنمزاک؛ ( كاوت

 بوصحم هءوکاکیش» تلایا نهآ

 (كاون شنالب )شردامو دیدرگ یم
 باسعب یلمسدادمذا یکیداک زومآ

 نادددولوچوک (نیلیرم) . دمایم

 بهسردم رد لیصحتب ارشیوخ یکدوک

 ا دنکیم یریگ هدانک
 اب و

 لاسهدزاپچ

 اههمان زور وتالجملدمتسناوت هک

 زا یناواربف ترهشو دریگب رارق

 دوخ نپادوج داب

 ملفش نی۱ذ۱»تشاد هدیقع (كا ون )

 شیامنای هکشیایا رب ..؛مدون یار

 تلاجخ شیوخ هنهرب همین مادنا

 6۱ مدیشکیم

 نیهاب (نیلبرم) ؛ تهجرهب

 - ولت ووپداد هب شرفنت دروم لفش

 .تفای ها رهفلتخم تاشیابث و نوب زب

 تحت یاهمانرب وکاکبش یویداررد

 ارجا «نارتخد همه ةفرح» ناونع

 شنطوةشیب قشاع ناناوج هک درک

 زا اد كاروخو باوخ :وارطاخب

 تاب این ردترهش مگ مگ بدن داد تسد

 اد (نیلیرم) هجوت زئاح یاهسبو

 لالد(دوشیتول )و دیناشک دوویل هب
 یتسورتاب عابیلک » یناپبک فورعم

 یتدملالیوط دادرارق یوابلاس

 دودوزاسپ (نیلب رم) . دزاس دقمنم

 لیدبت(میک) هب ارشیوخمان « انیسب
 هامویاپملینرد همند نیلداو درک
 «ناطیش هب لیدبتو و«تسا یبآ

 نیتخن اما . دومن الیا یتاپلر
 < درج هیچ هم هم

 هرناچ دعای. ردوع ترش
 ددوآ تسدب هداب ود راکسا

 دنم رئهوبویحم هداتس نیا

 دوویلاه زاهکبا دا لب

 هناگیدوش (دیعبت )حالطصاب
 رامشب دوویلاه دنمرنه

س دنم رنه هشیپ رثه نمگ رب دیرگنیا
 رطاح لاح رد یدئو

 _ نحو بلاج ملیفددوا مهم شقت

 ۱۱۵ لام لوصحم «توعلا

 رب کدوب اپ ینابک
 هک درکیم یزاب اد ملن اب قراس

 یا دوم كامد رف )سیلپ قشعداتف رک

 اب تیم دمب ..ددرکیم

 تن اوست یاهداعلآ قراخ

 دز دون اپ اد وا

 شب سیئد (دلاویرج)
 نیا .یاپلیق

 دروایب ویدوتسا

 دنچ یار و

 مادک ره شیاپملیف و تقريم

 اتکیو ریظن یبدوخ عونرد

 نیرخآ . دن دشبم بوم

 شت رفام زا لبق یدملیف

 6 یلوپمورتما» ایلاتیاب
 , تشادمان

 ملیف نیا نادرک رک

 هیبتماکنهو دوب ینیلیسدد

 ود نیا 4 یلوبمو رتسا»

 دندشرگیدکقشاع دنم ره
 و رس رپ یرچام سپیسد

 ,تسوپپ . عوق وب دی داد رطاخب ابتح هک یئادص



 رس یاهملیفدددلا ون مي
 همو كلي نا وب, ادوا (نویل

 یفارعع (درتب 6یست تخاس یفرعم م ۳
 هن اخدْط رب رفت جن بل

 3042 ملیف شیادنابو

 4و هد

 بوت1) .هربخ نا دزگ دا هجوت رو
 لو (رگنیمرپ) هدیدرک "مقاو 3
 وژاب درمو ملف ذا <یلوم» شسقن

 داد صیعشت وا قیدل ار <یئالط

 یژابمهوتک رشو ملیف نیا شیابن
 لذم یکدزب ناکشیپ رثه اب ندوب
 ( رک د اب دونیلا)و (ارتانیس كدارف)

 نیلی رم» تک زاشمان هک دش تعان
 و ددرگ فذح «۱یلدب یاهورترم

 ءاطعااردنم رثه ر کسب هم» فا واب

 ۱ دئب امآ

 ملیف نیبه ناپاب ذا سب اب رفت
 قشع مادب(۱ رتانیسفنا رث) هکووپ

 دید رک راچد یود ابیز تل نبا

 نا دود سالکتسه( میک ) شع نیل دا

 (الی- یهرچ) شا هطسوتم ًةسردم

 دن ربیع هدسح و تقکش یلای

 یبت زیچ ی قناوچ قسب تباعو

 رب اد «نشع» و ددنپيم لدتسد

 كي ادوا .دهدیم حیجرت زیچهمه

 زا دم. و درک یفرمم< دنمرنه »
 مب راکیب تاقواو ویز مراک یردع » صض زا بصع لابقتسا و شیامن

 كي دیرخ تفو یتح هکتسازیچات وه اقشاع یاههءان لیس هک دوب ملیف

 ههدادن مهادمدوخ یاربلیبموتأآ . یوبروتسا رتف دب حا ودزا یاهاضاقت

 دید رک ربذا رساببک

 ( دلاویرچ ) ۱۹۵۰ لاسدد
 یداو رسمهشقن یافبا یارب اددا

 تشذگ رس زا هک یبلیف رد
 :دوبهدش هبهت دو

 بلاج رثانیا تیقفوم و دب رک ب
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 لد ( ی دیس روج) ۰ دور بس
 یوب اد < رلکیانیچ ۱ ملیف لوا
 هونکا (لاوت میک) . دژاس لوجم

 و دادمتساابسب رتک !هثلب دوخی

 روا هبه هتتبااب و تسا ین
 ]اه رکیپ همنب رتک دیروجقاب کا
 هرخالاب رقم شو تا ات ایم

 ثكي اهنن هک داددها وخناش يزور

 !تسبن < راتشا#
 ین ذیصوصخ یک دت زرد (مک)

 اها:برغع شوخو نابترپم راحت

 اتو سارا یچ .لاحنیعود
 (هداعل !قوف ملیف كي) نیدقنم فرطذا زببم و | اصخش هکنسا یدلمت ور ذرات

 دیدرت بوسحم 8 ریوکیمآ یز دوفت ؛ دادن یضعش

 تسا اارق و درن دهاوخیلامن رثه
 ملیت زا اضیلژ» لد (دلاویرج)
 اد «شناددارب و تسوب» بلاج
 تایهنیا دیدرتیب و هت لوحمیوب

 دهرناشن (میک )هگ دوب دهاوخ یشقت
 تست .ییزج««دانسو تب اهن



 تربادطسوت هک دش بم رو آ ناجیهویتان

 تسا .هدش ینادرک را
 2 یژومیم اف وسرپ ملی رب

 هدش جداخوک اکیشزا یلططب و سین رخاب
 رهاوخود اب اجت رد .دوشیم دراو

 دوخب اد وا هجوت دننکیم

 دن امتیم ءاقب

 ا دود رپش كیب و
 یعس دره هک دوشیم اتش[ اهن [2۱ گیره "هو هعع ات ٩
 وقشعزا رتشی اهتآدد یاب و دانق یاهتلاب وا یلو دنکق

 و بلاح دوس
 تانایرج و تداوح اجتیاژا و دهدیم ناگن هتالع نا یناب

 23 یکم, ۵ قشم

 یاهذادنا ات «یروک و شقنرد سیت رک یلوت یژاب

 رسیت رک »هک ید <یسک ول د شع
 «سیت رک ید رم ریپ «یسک ولبب عن دد درونکی زل داچیل و

 .دهدیمرآ رق عامشلاتحت یلکی اد نانکیزاپ ریاسو وا دیاتیمیها هو

 تسا هتشوت مهارت یویدانس نضرد هک ملیق نادرگ ااک ذدرا ود|کیلب

 تسا هدش ققوم الماک دوخ راک رد

 1 وخ یلیخ» ۱۹۵۷-۲ هیون ال رب وک سن دوال-«ب وخ ِ

 یدوک ...سیترک یئوت

 ددال و یی .نیاهاترام

 یک ولی ...ددونکیپ زل راچ
 چ و

 ماددولم -لیمز رب زردید رم

 وا.ك.رآ

 تسا هددوآ دوجوب یملیق ( هدننک هیت ) نوسیروم ترباد ...

 شقن كيرد مهنآ «كربک ااتینآ> دوجو شراختفا نیرتک رزب دیاشهک
 . دشابم هات وک و رصتخم

 ژا !ونکا ملیفناکشیب رنهو دیآیم رظنب یدارکتلیث ناتساو
 یتداجت رظن هطقن زاو دنتسهیمیدقو هبرجتاب اما ودهجرد نانکیزاپ

 یتاشامت
 تسابلاخ

 كک ار

 .هقیقد

 دنشاب هتشاددنت اوتبمت یشذرا نادنچ
 رب رگ كنارف ملقب یناتساد یود وا یدنکت رب طسوت ویئزاتم

 لوغشم دوخب نایاب ات ادیچاشامت هچوت هکدوشیم قفومو هدشيظنت
 .دوشیم بوم هدننک مرگ رس ملیفكب یلک رولعب ,دیامت

 تسا «ناگ هل كم وردت اد .ملیف نادرگ داک
 هقیقد ۱۹۵۷-۷۳ هیون |ژ_سولادساک - « بوخ»

 ست ادیمات ...لپسک مایلیو
 رت رت یتب ...پداشنداک
 لادن ادولف :..تاربک!اتینآ
 ماددولم-یئالطوم راک هاشگ
 ناتلگنا لوعحم

 « دشابیم «بشریساو ناتسلکن ادد شیلصا مان هک ملیفنیا ...
 ٌةهداب رد دنارج هک یلاجنجو راچ همهنآ رطاخب طقف دیاش اکیرمآ رد
 رارق هجوت دروم دن |هدومن اپرپ دوویلاههبوا ندمآ و یدود ًاتاید
 هریخ یتابیذ و سرود مناخ ذا دود هک درک فا رتعا یاب یل و دریگ
 بوسحم یقاشابت رت|كی < ینالطوم داکهانک > یلکدوطعب وا هدنک
 .دوشیم

۱۴۳۷ 

 سرود ان اید یزا

 تسا تبوخولاج دراد

 ورم دهدیم ماجتا
 ِل یمانآ نادرگ راک و رب داهتنک ملیق هدننک هیهت

 نوسپ" دنشابیم

 ۳ یو رب ون لوصحم دو: والی -بوخ»
 نوتلیهیر« یردود اناید فی

 رتسکتل میچ .: فو رک ل کیم
 یئانج - میمصت تعاس
 ناتلکتا لوصحم

 زا دىب هکتسا یلاکیرمآ داکنریغكي «ودامفجو
 ین]ردو ددرگیمرب ندنل رد شراک رتفدب ایلاتیاژ| هزوردنچ ترفاسم
 ۳ ناخ زا نوری اد اهبش نیا ذا یکی شرسه هک دوشیم هجوتم
 و .تسا هدزب

 ناردرک ح ددا دیق و رعم راگن همانذور لتق ٍِ نکاارعدس زور
 رخ باچ زین لتفبش نامهرد یانشان نژكي قاقتاب واذا یکعو
 .یرادیپ شا هت ات وند رکذ ا یمیت مهتآ و واتشپ طقف هک نژنیا . تسا
 تست «ورامفجونزب تهاشی

 سرب یتومو نادرگ داک وهدشمیظنن بوخ دایسب ملیف ویواتس
 تساهدادناشن ین اوارف هقیلسو تداپم دوخزا

 هقیقد ۱۹۵۷-۷ هیون آژ - مدیونلا - «بوخ»
 نوسوادیت وتت [-تدوک لزیه - ورامفج

 نرتسو-ك واهاموت هداج

 ستسیتدآ دتیانوی

 یابمووفین ویاب ناتسوب دیفسو شاپ ۲ هلیبق ناتسوپخرس ...
 تلمب هناتخبشوخ هکدن وشیم دادومن نرتسو ملیفنیادد رگیدداب یبآ
 تحاران ادیچاشامتتسیابیم هکر وطن ۲ (هققد+ .) ملیفشیابت یهاتوک

 یابی رد كيدرن هدنیآ رد هک < یلوبمورتساو ملینذا هنحصكي

 ۱۳ هم لاعیپرک



 ۱ هم

۰ 
 » رخ 4 ۳۹ ۰:

 یامتس روهشم سا تر

 نیا هدن زاساب یوگا

 نادرگ راک نیرتک دنب
۳ 

 هب
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 یبیبصب) تا ۱ وب وبا جو
 ۰ وب ؛تناتت رک اتو

 ی كددا ردرفل]و

 تربش هک «كودارو

 اب اد دود
 لبق ددوآ .تسدب
 هدنش اد زن دز ای

 كنچ زا ز
 یاهرتع

 ینام ره هبح و ودننا وت يم ملیق هم و ۳ ریخای دن ادم هصحت هب كلا رب رب یار

 هک ات ووتتنامن اقا 1به دیاب 4 ده ی نشر ی تشاد لافتشا یسانش یمابیز
 دو ناز رگر فک ینامتهار نود و ۳3 رو 2 ۰ د دوهش» ماع لتک هثواح ۵# هاگشت 9

 دشاب هدصع فده یودوخ تار ۹ و ۳ ورم دوخ یاهژانوسرپ بلاق : لا رهش نیاب اهیناملآ هلنح و كار
 دن و 5 دروا دوجوب ار تخاس فقوتم ارب و تالبعحت

 ر#2 دد هک درک هناشا یو 2 2 ۳ 790 یدنچ ملیف نباهیب هک آ زا دعب گنج ءزان امز رد دین لاس دنچ

 ۳ رتنیمه اب یداکسه دن هاو سس و دیسز مامتاب شرب رت ۶ دد «كودادودوب هتفای ناباب

 ۱۳ ها هنچیتح 2 الاوصم یاهسلیف یلیعت هبچ هک
 ایل ۲ یادو رظ قبط ی

 تاولسکج» یلامتیس هلجم داکن ریخ هنحص یور هب كارپ رهش یلم

 هنتسم یاهملئ تیقاو هنجا اد

 هابتعاز ینسق عقاوددو ءادربیغت دیشوک دهاوخ و دشاب ازاد اجک

 :وج و تلم  ینیشأ« درم رپ » زا دع هلماف الب هک یرثا رد هک

 کود .تسا تاکشس رنه نبآ راک تسد یئیشام در» ریب و

 گاوکچیاهملینهک تسادا ودیما دحنی رخآ اتدید رک ههاوخ شا هیپت

 یو دود یرتشس ترپت و تب لماوع د یک دز :تقیقح .هب هنکبم

 ارگ وق ی سه و دنیامن بک و لامعا هد هک ت قیقح نیاب هتباو

 اوج یاس هلیسوب دوشک نیا دنداذکیم رئا رشب هناژود داکا

 هانایاهج اب رتشی هچ ره نآ هلوصا هک تفکی و ... ددرگكيوزت

 و ی لب یارب . دوش نانامرپقهک درادت یلاکسا را
 اوتک اه مش + تورا

 1 هب> ثدوبارادرب هوالع ملق كي

 99ت ووخ یششوک هن وک زا

 وب و زاتسم رابآ وتسا «درکن
۳ 

 9 ۶ تخ تامحز هبومو

 99 دوی هاد رد یو هک .تس

 یکم لصتم ,یک)ون-کچ یامس ۶ هح لاو شرعا
 2 ۱م نام عمق مرمر وا

 ونک و هک ددارربیا رب ابو و
 هجا روسای هد او یابسع جا ,ننودهک یوسنارف . ی ینفرگوغآ زد زرط هدنود ارج هدنودا رد هوا ل
 ایت و شزر# یوج دن ماد مهم او مایع لوا ناشن دو ملف هشیپ رتهب !ررتخو . رتخدکی فولعل تروص
 ۴ ۳9۳ هود نمرات رو < توداز و دن هبورک بزنه یتحاراذ و ءارگا ۰, ده دم  لایخاب رگ دالاح ۰
 !تحاهطحاله لباق ناوج هتیپ !دن اتس هس وب و داد هسوب

 - رتهب مجاد «كوزادو زا

 دیس و نا 9
 هب اردوخ یاج

 ,هدادابیژ



 هک دیداو لبه یلیخ دیدو

 یرخ یاهتلف دینادن

 یع حعمه ام ؛توخوابب رب

 ان و ميزان هلصوح زد هک ًاحی]

 لات نی ع رصتخمتأعالطا تس

 زا دیتاوتیم دیهاوخب

 هزاجا هتل دنئامرتب دبدژاب

 یارب ودوب ناتیا تحد رهام

 تسدب یتاعالطا رتدوز هکتنیا

 و دوخ تقغاوممبزواس

 مالعا فلتخم

 یارب

 یأاه تمق هدهاگم

 یدادقمتخت «یورویاق ۲ .میدرک
 ک و هشوگ زا هک ملیف

 دادناشت ابی. دوم هدسر

 ۰ دینی یم اهاتیسرد امش هک یربخ

 یک زاتن ایور

 یاهملیف

 فلتخم طاق رد هک تسا یتداوحهسی

 یربخ دشاب انب رک |.دتفایم قافتا سن

 رکید دنهدب ناشت هتاترس زا او

 یقاب انس یلصا ملی تبج یتفو
 زا یدایژ راهعم اذل دتام یعت

 و دوشیم هدیرب اپملبق هت وگتی]

 یورب دسر یم رظنب یدو رضهک هچن
 - دیآ یم هدرپ

 هک داد حیضوت «یورو یاقآ

 یدد ناوتین ادیربخو هداسره

 ثي دیاب ادتبا . درک طبض ملف
 وا ات داتسرف لحسب ۱د دادرپ لی

 لباقربخ و هعقاو هک دهدب هیرظن

 ذا یپ هيلا های ته نشو
 هب عورش سانشراک" ترثع هی رظن
 .دوگیم مادقا

 یاشاتب حیضوت نیاذاسب
 ی لابتوف «قناسم كي ذا هک یلیق

 نیا .ميدشلوفشم دوهدش هتشادرپ

 یاق1 رایتسد 4 لیدوم بد

 :تفگ ودرک هبهت ریهیور «قور» "

 هکدنداد لیع یلیخ نایاق[-

 هنوک نیا هیپت نایرچ زا در

 دن روایی تسدب یتاعالطا

 ۴ مد

 و دادهمادا هیورد یا 7
 مت

 نانایخ هد یاهدادا ام
 برج قرص

 ون وت رب هلحم را 5

 ابن 4 موش : زرط و یربخ یاپیلیف |

0 

 یشزرو هتباسم كي زا یرادرب ملیف
 و ین امل راب«یماظت ز معا رد هرغ و

 نایرجردا رامات .دنعسقاغت |یا هعقن

 دراذکب

 ار هقاوعوقو ربخ هکیتقو

 ناساتشزاک هلصافالب دید رک تقای رد

 و مکزا هکد نکیهناور لحیب ار

 هدننک لعاح عالطا تآ فک

 |رتکاسانشزاک نیا اما :هلب

 نابایخ رد میتفگ هک رتفد لحمژا

 ووشسمن هداتسرف هدش عتاد ددرا و

 هک یربخ یاپهاگتسد هلیسوپ هکلب

 دتفایم قاقتا اب میداد رایتخارد

 تمپ هکیلاح زد اد یسانش راک هک

 لوط و هتشت شنسیغام تامرق
 دوم لحمب دیامیپ یم ادیاهداج

 مینکیم تیاده رظن

 یلاخ اه تیرومام نیا ها

 هک یتدأوح نوچ تین رطخ ز)
 ادصو رس نب هشیه دتفایم قافتا
 هکلم نالف باغتنا مسارم نوچ
 نامزاس تالج لیک و یئابیز

 : یئایددتداوح .تیت دحتم للم

 لانما و قیرحوكتچ «لیسهلرلز
 رظت دم رد الماک دیاب اد اهتیا
 . .تخادو

 یاهآبلاطم نیا ندینعزانپ
 ود فداصتزا هک ادیلیق «یورو

 هتشاد رب یلاتاک طسو رد یتشک

 تقون آ هزات.داد نامناغت دن دوب

 هچ < یود » یاقآ مدرک كرد

 399 رح هچات و دیوک یم

 شرم و دناسانشز راک و

۳ ۱ 
 ۳0م یار

 اش يا رکم دی
3 / 3 ۳ 

 شد رک را رت رب هاو دشاب

 2 رو هتشادرب ی هکشقو

 ۷ و دننک ی م ادج مهزآ

 ۳ و تک ج هک ی رگید

  تیداود تما یلدا ءاگتسد
 ۲ لو و زاد یم دزاد

 تا هک ار
 و نآ و و

 ما هم :تفک «لیدوم»

 رحم كيزومذا اما
 زر هچات كیزوم نیا دیتفگت ودیدزت 2

 نارتلد الثم هلحص را دو رتوم

 .تسا هدنتیب یود

 تنگ ات دییای ؛ بوخرایسب

 3 مهد ناتناشن زین اداهادص

 رراوه یود > یاقآ لابندب
 یرایز یاه هفق هک میدش یقاطا

 رو ناتک هبش یئام زیچ و تشاد

 ۱ ورو هد هدچ نآ ددعتم تاقبط

 ووب یئآهراون:دوبت باتک اهن اما

 واص ماقاو عاوتا نآ یورهک

 با هکستت و .دوب هدش طبض كيزوم

 كيزوم زاج زا دتغیب راک: اهراوت
 و راج و وهایه و راشب] یادصو

 رونذ زوزو ات هتف رک مدرم لاجنج

 با یک تایذوتم و
 . درک عامتسا .ناوت یماد

 تا تمها دوخ رد هک یاهللم

 . نچهومبات واب كيز وه یکنهآمه
 یارب بسأذم , كنه[ باخت[

 ۶ دعای یم علف
 انس عو هس یربخ ملیف كي رد
 گه سرپ هدننی شوکب تسا نکمم

 0 ژا دنت رابع اهادصنآ

 دشابقطان ملیف رکاو رمقم یادم
 لا «رسفم یادصو یاجب

 .ملیف دوخ
 _ اسرپ لیدوم عتومنیا
 : كيیا رب زک رهاش ایآ-



 وی مجموع جام
 فو

 یرپرپ وب پ ی یر ورم چو مجموع ج عج

 ری 4٩ ) ات وویترحپ تا رتعای وز ۳ یی <مهدنا ودشد ملف نینلی ۱ درک هضرع نی

 دیدیدنآ رهت رد تع
 زین ملیقسوم یویدوتسا و دع ب یکانتشحو تزاساب رابکی . در تسابشح 7 دیدید رهن تای وا
 «وللتا > یتادواجیدژا وت عارب
 هدپسب ارت یتادرک راک و تر
 ؟یوروشردامتیس داتسا نیرتکررب

 ناص یدرم هک ت تک رشیداب زیاههتج رد

 .تشاذگ او چی و هک وی ینکر س ی
 رد هتشتکل اس ۱و ملت

 هزیاج دخاب قفوم ناک لاوت
 . دح یتادرکراک

 هکد شقت وم تناخ و ع ورد هلسوپ

 اِ

 یوم نحو مع و

 ملیف] نادر راک
 «هزورمایا,بسهتسج رب دأتسا

 تست وتقه تین ادوللتا یشع
 وا رو ۱دتواح رصر و دنک

۱ 
 قیدرت

 هکر وطتابه چی و هکن وب ونک
 نیرت اتممزا یکی دش هتک هاب رد

 -ودنکسا و ملیف هک تدایسک ناهرا تسایور وش یامنیس یابتیصخخ
 لاویتسف زد هک تخاسم اد «كي
 و نستازبم هزیاج ۲ نک ۶
 نیا رب «والع. دربد ار یزیماكتد
 یاپلا ویتفزا یدایسب ددیو صعش
 یروژتتیهیاضعازآ یگامنیسكد رب

 زاتنت نیم رتجشم
 هب نوتکا هک» جی و هکت وب رم
 - امتیسرته .نیسدول گلم ناوتع

 1 + میرب ی مان درب اگ ملیف « دوشم هتعانشزت یفا
 یفولوروسا فوکاب»
 مكنتتاب یدرم

 2 هکد وب نیا دوزفابموا مخرب

 تقاع عالطا نت زا هک دوب ین
 مر وارد رگیرورآ نومدز» یعع
 یک تزهک ون رواق و ی تووبع
 تعکارووخدتک

 دیبا «تعتسواب» ایرج
 وللتا شقن رد« 2) رچ ران اب یک ر س» < هحفصروهقب



 ی یخ

 ۰ یو 0 ی

 ۳»-_ص

۳ 

5 03 
 لنز لی

 وشیک یاهناب ایخیالب ال زا ِ ی
 ف جنمو نل فاتخ ةص كر كي رد و

 و ك و و ؟.دن ز ن ۰ و ك ۰

 9۱ رس دز تك تضا هووبن ..تاخاتفا یافت و ۲ ۹۹ بت لقب او رثا نیرتک درب و :َ 7 1
 | ی 2 و تم ۹ ۱ ۰ ی ۰
 ۰ ح 1 نا هعاتشیامن اب همیاقم ماقت رد وهدوب ناببرگب تسد ن هدخاشم < اپکسو ناناروج

 بش
 دناهدو رخ

 اکیروم .یاههنحصدد ردقیل اعناد رک رفک « جی ویکنام ۰

 کارد ی رغ تورا. .ستکاو یی یدنچ هک ۱
4 :2 

 هدوب «جیویگنام» تردق نیل وا یا رب احتیا رد میدید اردو ِِ

 راک ورس پوکسامیس كدتکتاب راب اههحصس

 : ملیف ره

 اجت [اتدهاوعیم ملیف كياب و

 عن ردا ادیجاشأمت دراو ناکما هک

 دیماوا رد هدن اهرب یکدنز هودناو

 و نی ربشادیگدنزو دمدب وژرآ و

 دل مسجم ایی

 نناددرش > هک دزادهدیقع وز

 6 تبیصم و یحلت یفاک هزادن اب رخاو

 تسا مزالتهجنپ از و تساهدیشج

 و روصت ثمکب ارتقبقح یردقهک

 رمپب و رسامسید شیارب ایوز

 هک تسا تلع

 رد تقیقح واراثآ هیلک رد

 ددرگیم زا ربا هنافا هفانل

 هثیمه اهیتشز نایمردر

 دوش یی تقای ینابیز

 شزرااب راکمهكي و.
 نان اوج دش «فگ هک روت اه

 نا ۲ د یتمن «ابتسرمد
۷۷۲ 
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 1 سه بت دست صحافی صیاد
 ۱2ت ۳ ههرد دانشم سا هد وب میخ + ودنآر او و 4 یر

۵ ۰۰ 

 " ۳ زا و دنوون بوصعم یتافیذ كي تددق و روب زم هشیرنه رو دنکبم دا رکت هدرب كب زا و دندوس تی 3  یرک ۲ _.دییج دف تک نا 9 یامهع !د هدن اددش دنمهقالو

 ...هک دن امت هتنگ ان يهاهنبا و اهنا یدح مه دیاش رظن هلعقن ۰ هوشیم رادوبن هدب ز ناو رک رک
 «نارتخ ۳۳ سا خود ۲

 رهاظ رکید

 لیتاد زا راحت ون

 جبر اعلریسا زا نمک زوم

 هد زاس هت )ملفهدننک شخب وم+
 1 

 تسا ربام نی ودنک ورتمینامک
 نخوءهنجم زا ملیت نا

 <یلاع نوفامو هج دددا اره رجکی

 تسا هتق رک

 هوم رییدر سیلک وک نیت رأس

 لکیزوم رتا نی رنک زب ارت[ نوف
 ۰ تسامدادیمیخشت منبع خي رات



 هزیش هد و نودب رقیاقآ
 ور

 :دوب هدرک پاچ
 یو.دوتسا یتهب ناتسودنه ین اهن ۲

 دام
 3 ع- ههلاهزیش ود

 یسدع بساتم تصرفود - ٩
 یدد اد:یلنیویو وا لبیک ترالک
 نیا هتبلا دون میهاوح پاچ دلج
 تاضاقت هک تسا نکممیتووصوو رم
 ناک دنن]وختن اجژ زیت یرگید یاه
 و

 «هکنسداپچ وءاشو ملیف - +
 ینیتدادتیاتوب ینابمک اطشود

 هدنهد شیابن یابنیس و هدش هیهت

 و دوب دهاوخ (زورنل وم)زین نآ
 زیئاپ دد دوشم هدبنش هک روطتیا

 دمآدهاوخ هدرپیدرب لاسا
 رد العف ( لبیک كرالک )۳

 درد 4 رنراو ناددآرب »و یویدوتسا
 اب هارمه ( ناکتشرف هتسد ) ملی
 و : دنکبم یزاب (ول راک ودنوریا)
 یناپک سرد ابدی اوتیم امشهچیتت رد
 .دیراد لاسرا یاهمان رنراو

 (ناهاشنام رک )نیوآ رقابیاقآ
 نیا دد اهداپ هکیروطتابه

 نامیارب ... میا هداد رگذت هحفص
 - رثه ماقب اریسکتسین رودقم
 طوب رمرمآ نياوآ ؛ ميناسرب یگشیپ
 تشپ و تیهب یگیسیو نادنیقالع
 هکبتروسرد امش دزاد یصخش راک
 میصت دیراد دروملپآ دد یدادمتسا
 و دیئامن مادقآ و دی ریگب یدج

 تب. ان نکع دنوتققوم دیاع
 یددزیت اد دوپاک جارو یمطمكلم
 میدومن پاچ هتشذگ یاههدامد دلچ
 درادن ناکماالعفاپن ] دیدجتو

 سانشان یاقآ
 دمشميدنشداوخ اشزاولوآا

 روچجماتدپیونب حطاو اددوخ ۳9 ۹
 :میرب داکیاد قوف ناونع میوشت
 یقطنمو اجب دایبب اش رکذت اینات
 هنامببص تآرکشت دیو شی ارت و

 4سگ رند سکعالات دی ریذپ اوام
 ۱۱۱ میدومن پاچ هتشذگ هداشدد اد

2 
 ِس

 یگن رکد رصان یاق آ
 هجوت دروم امشتا

1 

 ام

 ددومرد هدئیآ دد و تفرک دارق

 دشده| وغ مادق۱ اهن ك

 (زا ریش )راکت ایشدمحم یاقآ

 و نونم ابش فطلژا ب

 مب رکشتم

 دیئام رفیم هظحالم هچنانچ-۲
 هاگش هدپسپ ام یک دنیاست العف
 زین «لجمو تسایدالب یتاعویطم

 نعریم اه ریس رمدوز
 میرکشتم امشیداکیهزا-۳

 نیگشم نیس> یاق آ
 فورعمزا وآ هدنناوخ ریخ-۱

 تسین دویاک جار«هداوآ»
 هلجم هلاکی ناننوبآ -۲

 دشابملایرو ۰
 دومن میهاوخ پاچهدنی آ رد -۳

 یلضاف نیسحم)/۶ یاق آ
 هتشادموق رمناتدوخ هک روطن ابه۱

 میها وخ پاچدلجیو دار( راک ادوب د)
 دومن

 ات « یاهرقن ماجو ملیف- ۲
 شیامن سک د یامنیسردرگید هامکی
 دش دهاوخ هداد

 هشيپ رنه (نوسیم زییج)س ۳
 نولک اتامئیس ملاع فورعهودنم رنه
 هدشن راکسا هزیاج دخاب قفوم

 باتم تقرف-رد یا

 تسا

 یرقاب یده» یاقآ
 ودیکبات (اهکسورعدناناوج) ملیف
 هدراذک شیابن ضرعمب رگید هتفه
 . دش دهاوخ

 یحلاص یرهم وناب
 توبحمناک داتسیاهسکع -۱

 هدنیآ یاههدامش رد بل ره ام

 دش دهاوخ بپاج

 ۱۹۵۰ لاسروروب زمهراتس۲

 دون توف
 وك و راک رامدل وت خیدات- ۳

 تسیث امسرتسد دد العف یرگ اب دان

 ناکشیپ رته ریاس یلو
 ۱۹۱ 5 ریما و ٩ رام یده ۲

 تسوکا ۸ زمایلیو رتسا ۲
۱۹۲ 

 ۱۹۲ ۲ .ین ریت نیج ۳
 ۱۹۱۳ ربتک ۱۱ ۷ترویهاتیر<

 یلوسر دیشمج یاقآ
 ( زاوها)
 ابش یتساوخ رد یاههرامش یاپب

 لیامهکیت دوصددوتسا لاید4 ۲٩

 قونغابملاسرا اب دیناوتیم دیشاب
 دروم یاههرامش یتسب همی طسوت
 دیئاسن عابتبا اردوخ حایتحا

 ته رفنیهاشیاق آ
 ۱۹۵ ۲لوصحمروب زم ملیف-۱

 وب

 یاه ملیف لایود یامایس-۲
 دنکیم دداوالعن ارسک وغ

 هراب ود زین ادروب زمهحفص-۳

 دومن میهاوخبآ رمو هدومن حاتتفا

 نایلدب اما هزیشود
 پاچ هلجم رد هک یئاپسکع

 دین وتیم .امش !تسین یشورف دوشیم
 ناگشیپ رنه یاهسکع دیرخ یارب
 ۱۱ و سوت
 .دیئامن هجا رهیرهچونم ناب ایخ

 و
 یل رادنا

 نینچمهودوخ بوبحم ناگشیپ رنه یابیز یاهسکع هیپت یازب
 هزاضم هب امیقتسم ابنیس هراتس هلجم هتشنک یاه هرامش دیرخ یارب
 اهناتسرهش میقم نادنمقالع دیئام رف هعجا رم یرهچوئمناب ابخ كرادن ژ
 هک دنشاب نئیطمو دن راد لاسر) |ردوخیاضاقتتسپطسوت دنن اوتیم
 . دش دها وخماجن !مرتحم ناپ رتشهیاه تساوخرد تصرف نیل دا رد

 اد نت

 سکعنیرت بیو نیرتیل اعكدادن |ژ یشورف ری رحتل |مزاول هزافم
 ۱ ۰ رادرابتخارد اداین دروپشمناگشیپ زنهیاه +

 ۱ ۹ شمابج نره زا ۰
 5 رها وب ۸ «

 یدمحم دمحم یاق آ
 ٍب تب اههمان

 دراروو دوشیم هداد
 میوش لئاف یلانثتسا ورود را

 ونک ات ای لدمی دا و

 ِا رودد

 را ۳ زر
 كل ن

 ۱3۳, تمواولس خساب كن
 رایت روب رم ع یا

 زا رو هام دزادن هلجم نیا
 رو میتسهفساتم

 ,سومضم هر ۰ خر هرامشب -۲

 زررر دیک ام رف هعجا رم

 نیم تل رد" م ۲
 یو لحا رمدد زونه مد رم

 ۳ زینب ترلوصحم ثیجنیدن و
 ۲ رارارف رادف رط بو

 اع لاحرد زین منی داعنو فراق

 زر روربن دما ب ۳ هک
 شم بم | رو وختال وصحم
 ۱ ات دن هتبلا دنزاسیم
 یاهویدوتسا رد تی

  رویپهتخاس یرش» ابیرقت یادیف
 رز و تفرشپ رطاخب ظقف هک
 یرودسدادءت ناریارد امنیستعنص
 نریم تیل از و رو بش نادنم رتهزا

 رو هبآ دد میداوديما ام
 رب ژا اد بوخ مدرم اهناتسرپش
  لاکد رتدوزهچرهو دنهد صیخشت

 , دنیامن هتخت ار ناتسرپ لوب
 یوسوه دراشیر یاق آ
 رجسم)ا رتسک ابنآ دنمتدا را

 ( ناسیلس
 زا : دیا هتشون دوخ همان رد

 ( شکابنآ ) بوبحم هشیپ رنه
 تا یامت لاحرد دیدج ماین ایآ

 , كيابد ؛تسا روطچوالاحو هناب
 دبنک داش ارموا یابیزسکع همطق
 کلات مربن دایذا اروا هرطاخات
 «ملیب !دوادیدجملیف یدوزب

 : را. زب زع«دنناوخ

 داتسین هدرپ یو دیو
 کاپ ) زا یدایز یاهملین

 ان وادخدیمپ ات درب ای
 دنهدب شیابت
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 یوم ردنر رد
 لق لاستم

 دیاقعواهرظن امروتک رو فرا
 وا هددش شو امتیسو ملشهب

 یک اهمایف یالب و هقعاص ریظن

 امتح ه دوجو هب ۱

 یناجو بارک رتساب بانچ دوجبد

 هد نیزم ناشیاقتد و رلوسیو
 ام رهشرو ,؛درادن یدادم رخ دنشاب

 الماک ینوک رگد و لوست نیا زن
 رگید الاح «یرآ .تساهدش نایاس

 یعقاو شراب مه رابد نیا مدرم

 هک یلیلقهدعزج و دن اهد رب یب امنیسم

 رسارس و لایرس یابلت نامب

 دناهدن امرادان و ناکابک درو ودژ

 - دوک تسین رضاح  یسک رگید
 یاشامتیارب قعن نودب و هادوک

 دوش ًاملیس نلاس دراویدن رچ ره

 یاهدن زومآ و یلاع یاپیلیفاسوسخ

 هداد شیابن رهش نیاود اریخا هک

 رمآنیاب یدایذ كمك «دوشیهو هدش
 تسا هدومن

 یاپمانپ امنیسودیولهب ردنب رد
 و دداددوجو 4ناریاوو هداولبو

 نامتخاس تسورد زین رگپد. یکی

 ناتسات لیاوا دد یلوقب هک تسا ۰
 . دشدهاوخ حاتتفا یداهی

 دوخ هچرگ# دار نت

 قیدصت وأتح اماتسا يرويعیاداد

 ظاحل رهذ| رپشنیایاهور امتیساه
 زا هچو نلاس عضو تی ذا هچ

 شن آ اتش داور هک ی شوق
 .تسا هن ادنم رذه و بلاج الماک تب

 امن ن
 ]رک توت هوراذگ شیاشب

 راولب امنیس

 ) مانب یتئاومارت - هراجی لنت

 یا رجام-_تیدباات اجنیازا - سوه

 هری و میتی- سرتدزم -زوریت

 مادقا |ریغا داولب یابثیس

 دهدومل پوکس امثیس هد رب , تصّنب

 ناتسب ات دو دوشیم هتفگ هکیروطب

 پوکسانیسیل اعیاهملیف یراجلاس
 هدومنیدادی رخ اریخا هک ار
 تشاذگ دهاوخ شیابن ضرعمپ

 زد زین یلایی) یناتبام نلاس ات

 ۲ ناتبات رد هکد راد نابتخاس تسد

 . دشدهاوخ حاتتفا لاسما

 ٌةراب رد مه یرصتخم اما و

 : «نا ریا امنیس و

 نآ نلاس مجار

 نلاس هک میوکب تسا یناک ردقتبه
 ثكب نلاس دننام تسدد ًامنیس نیا

 تخنیاپ داپچ و هس هجرد یامنیس
 و تحاران یامیلدنص . دشابیم

 تحاران و فیعضیئانشورو بت رمات
 ذا یکی اههدرپ لصاوف رد ههلنآ

 . تسامنیص نیا یازجتبال سئاصخ
 نآ رکذ زا دیابن هک هتکت كي یلد

 يک تانیسزیا هکشنتیا دد زابنم
 وهد رک درا ویاهژات شیابن سس

 هدرپ یود فاص و نشوراد ملبف

 طوب

 بسا اریایاجابوبک ختم
 ملیف ۳

 (یولهب ردنب ] را وا وا امنیس
 ۱ ی رردزا یئاعی رهآ ملیف مكان رظخ تبرومام

 9 ی ریرادت ناشن یاهقالع مدرم یلو دش هداد شباب نیددو رف

 2 دوب زیچان نآ

 ۱ ریدر را ۲۱۲ یلا ۱۷ذودزا «لاال راک یارجامو مدیف

 3 دوب بوخ نا درک راک و دش هداد

 | ویاین نیدذد رف ۲۰ یلا ۲۳ذودذا «سناش نیمودچ ملیف
 كه هوب شفبتیاضر اتسن نآ شورفو دش

 ,هلاخ دنه رثعج دمحم

 ِ ( نامیلسدجمم ) نارياو یزک رمامنیس |
 ) یلا نیددورف ۲7 ) ددزا(فطل یکدناو یاچ) ملبن

 7 بوخ نآ زا لابقتسا و درک راک و دش هدادشیابن ( نیددورف

 1 نامیلسدحسم) نوتفت امنیس

 ۳ مرور ٩ ) زودذا لایرس (دیک ناتیباکتشذک رس) ملی

 ووب طوتم نآذا لابقتسا و دش هدادشیاسن ( ۰ نیودورف ۳و

 م.دراشیر

 (زیربت) لاتسیرک امنیس
 رف ۳۰ اتنیددورف ۵ خیداتزا :.< ۲۰ یاق] ملیف

 هجوت درومو دوب بوخ یلیخ ملیت درک راک دشهداد شیامن

 دشمقا و

 ] زیرمت ) انابد امنیس

 :ددوررف ۱ «خیداتا : داپددسرسپ پوکسریوس ملیف

 ۲عقا ودنسپ دروم ودوب بوخ مایفدرک راک دش هدادشی امن نیدرو رف

 1 هیئاضر )خرس دیشروخ و ریش امنیس

 و ۲۱۷ ذورزا «دیشدوخ یوسب دا رف» ملیف

 دوب طسوتم نآ درک راک و دشهداد و

 ۱۲۱ > ذورذا راک ادق .درگل واب 7 1

 ثیاضد نآ درک راک ودش هداد شیاهن  نیددورف ۲هیلا ۱



 ۳ ین او یر یر جی چیز اب ین میم ی حه جی هه ص مو نرو ی رج ی یر و حس

 هیچ م جم جم جم جمجمه ۳

 جیبدد ی
1 

 نروبلم ۱۹1 یلیبملا تاقناسم
 _ت

 نا ریا تاراختفا و ملیفب نادنمقالع شیپ اهتدم زا هکر

 دراذگیم نشیامن ضرعمب دنتشاد| رف 1 شیامن داظتنا

 ینامرهق تایامعزا یاهنویص هک دد)د] رن آ داتیتفا امنیس نیا قوف همانرب رب هدالع

 7 مان ر ویاتسجح-یبوقعب ۳ را ۱3۳ ری ناباق]

 دهد دارت نایباشام درد شضرعمرد دنتسه ایثز نانامره لیمس هک

 یزوریپو ملیف نیا تمظع تیسانم 4 جیلخ ناریا تک ر شو نارهت ازم

 هاگتسکی دناهدروآ تسدب تروبلمرد یلم نان امربق هکیناشخ#
 هرکدهاوخ هیده نایچاشامتب هعرق مکحب اپسورونوم ۷



 یراثقا رمگناهح:همح ٍز

 حس 7 ۰ ۳ 1 ۹

 د راس  2
 ب

.  
 جم ۰۰۵۰ وب نم جم + + + تب
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 1 لوب «هاب زاتس 9 2۳۳ ۲ آ

 ُه اس لوفحمس«ق ۹ " یک

۳ ۰ ۷ ۳ 

: 2 
 7۰ ٩ رای ۳

 ژ
 ت ِ ۳ وی

7 0 1 

 : تب اهف جا تسدرد

 ۱ 9 دب اه

 ِ ۹ ف ظتمنا رکید
 بت بلطم یدح تفحوان یه

 ۳ ِ دن دش وب زنه

 3 ۹ ۷ یا طظت الاحرردرفن هدژاب ره

 رظنب یشارددوخزا ورو رفع یدرع

1 
 دنص یوز میقتسع هایس ر یه

 نیا . دوی هتبس نشو
 دنک یمدا رکت اد قوف هلمج را, شتسرپ دحب ار شکچوگ لفط

 کاهشوگب و درک ارم تسد هک نیا یابو تشادس تسود

 دا زیم رس اجنآ .دربیم قاطازا دوخ ناوناز یود اروا دم رتت

 ۱9 رها یر ا هد ۱ ت
 ریه ریخ نم ودن | هتسشن یاهدع هوا یولپب دوب هدناشن

9 
 دوب هتفرگ دارق

۳ 1 

 دنچ درم نآ هکشیاژا دعب
9 

1 
 برت تدش زا هکبلاحرد ۳

 ۳ هیب"یمدق هتفرگ ماهفرس ۱

 9و و ما
 ول تيم دادیم درادقدرم مقوم نیارد 5

 8 بیط اهنآ ای۲4! ناحتما ۹ 8 كف
 ۱۹: ناحتما 2 ممه نازاب رسو دش بادرم

: ۳ :  ۰ 
 ٩ هه دزم . دنداتسیا رادربخ تلاح#پ

 میبظ اریخهن تسایت دعنوچ دنک یم رگ | رباصعااک دویمک هگ تشاد تسدب یاهمان روپ زه  بیطظ 4 ۳۹ فا تسس" ۱ ۳-9

 ۲۶ هیتشش اهک نیا ّ سا ۷ نآ ندناوخ عورد ته رپ کدو یینک 7 ۱
 ح ۰ دنک یم ندیخرچب عورشم رسماهد روخن بو رشم 3 ی
 0 و 0 مس



 ودتفگ هچ
 ؛ وش دنلب متفگ ۱ ۴

 رطید فرط رد هک یدرم ۹ ۱ 9

 رپم یکدنآ هتتشنزیم

 متزوصب یمسبت دسدیم رظن
 یا هنابدوم نحلابو دنکبع

 : دیوگبم
 مناخراک رس یارب 7

 قاطانی ما ددیک دهان یتیحژ

 تشیا ام دوصقم , دیورپ *ا»

 یا هیم رب متق:ه وگچ یک
 ما وتیمن هکیل احرد هنگ و ج 

 میاجزا |منک كرد ارنانآ دوصقم
 فرط هب ميقتسو موم

 ۳ مور و رب ورزاوید

 گناه رجب هرخو مس
 1 روید کيزج ملباق

 ویرجا راوید

 دا ره

 برضز ی همکف 2 ۲

 .دنامرف تمس
2 

 هتارعآ ییادص

9 
 ثورب ور و دتادرث یمرب یی

 : دهدبم همادا

 دلام داش ۳

 یاهز ات ورب نتخادنادنبو

 یلصا یایژاتسانآ هیبش ازوا
 وادصنت ونتفر هار زرط«دنکب

 هتحوما وابرورمباپلحمویمآسا

 ۰ دش دهاوخ
 * دنک ی شواک متهذژا یسین

72 
 یحاون تییاهاهصرفید یمیت
 متسد هدنکی مكردو طبض ار

 سیل از طوب رمو یرجا راوبد



 هشرع زد ول و یتشک ی اه
 ماجناادووخ فورممیاه شا ودر]
 دز وابم زد تک رحب دوب هاو

 رد نوسدّردو ولل
 یدنط

 یماضت نآ راطقصه

 رتسب یود دو رگیدخب زا عا ی یا

 دن | هتفغ م

 و قیمع توکس رد كاب ی لا رنو
 نیاداسجا ربا رب رد ما رتحااب هتخیمآ
 تیهدورف رس هتک و دسح دیهش وو
 دن روآ

 اچ یوگ ای

 , بانط هتسب یلکی
 وتسا هدش یسیدش مشخ شوضتسو

 یدو زی

 همک اجم زین ویروپمج یاس هلیس وب

 اربژ دنکیم شالن هدوپب

 دش ده وغ

 یود رس هوزیتام یتفگ
 دو ریم شیپ بآ مادآ حاوما

 رگیدمهم رایسب هتکن كي و
 نیاهداب رد نیدقنم زا یکی

 تسا هنشون نینچ ملبق

 ملیف نیا شیان هاگچیه شاکیاو
 ملیفنیابیع اهنت . دیسرریتت مامتاپ
 و < تشسا هاتوک یلبجخ هک تسنیا
 دنکیم|دیی عالطا نانا هکیماکنه

 هقیقد۱۵۰ملیشبان تنملوطک
 فقاو هلمج نیا هبانکب دشابیم
 دوشیم

 و یئاشابت یاههنجص یرآ

 هدننک مرک رسیردقب ملیف نیا بلاج
 می د تعاس وذ تدمهک دنتسه
 ( همجرت نودب ملیف شیاننلوط )
 دن وشیمیربس مند 423533 4

 یربخ یاهملیف
 هشپهاد تاوصا هتیجنک دیاب طقف
 و بلاج یاه كنهآ لماخو لس
 رهو تشا دهاکن زور دنسپ دروم
 هتخاس ییوخ كنهآ هک نام

 تمسق ود رد یک ددوطب .ملیفسم
 1 توچ ین ادادربلیف وهدخ
 دوک هوا رتآ یزاد ربملیف مسیاکی
 و 4 دلیفبناو .۲> نوچ ینازاس

 یاه روکد «نیک ای راک . م.ررودو
 , دناهتخاس ارن[

 كثتها هلیسو هک ملف كیژوم

 هتخاسنای روطاچاخ .[ روپشهژاس
 ملیف یئا یک و تچیارب تسا هدش

 تسا هدوزفا یوابژ دحب

 لونشم یوروشرد نونکا مه

 یسداف ناب زب ملیفنیا ند رک هلب ود
 لصف ددهک دو ریم دیماو ؛ دتشاب یم

 شضرعم هب نا رهن دد لاسما یئامنیس

 دوش هدداذگ شیامش

 رگناوت كنشوه

 اهکسورع و ناناوج

 تدمندوزفااب ناریاددملیف نیاو
 دودحرو نآ سناسره دیاب همجرت

 . دشاب تعاسهس

 نابحاص كش نودب
 هدنهد شیامن یاه امنیس

 ناشن رطاخب طقف ملیف نیا
 رد رتشی یاهسناس نداد
 یگ دزبیرنه رثا كي زور

 یضعب دام |رملیف یا ریظن
 هعطق هعطق عامطنابحاص زا
 .ذرک دنهاوخت

 هراب نیا رذناگ دنناوخ

 .دنیامن هجوت

 هک میدیدیمن حالص نیا زا شس دمیدوب
 . مي ریکب ادویود»یاق آ تقو

 ناک دنا وخ زا هک یشهاوخاهنت
 هکتشیا میداد هاتوک هلاقم نیا

۰ 
 ۱٩۰۱۷ یاههلیف یسررب

 1 ارهزروناک كاجوملیف هدنک هو «چوک دوا وه
 97 رب ارملیف هدمعیاهلد ریاس و یابی

 ۳ کلان لتت وما ریل ژکنیماک نا ذوس «تییسا نبج ریظن یسانشات

 رند دشابیع دن السیلسل مایف ناد رک راک

 8 هب وااژ - كربوک ی ت روال - « دید لباق 7
0 

 یوک كمدی ونابهو رک ,« زر وت اک كاچ
 ژدل وب د...تسساناج

 ما رد-كلنح ل اجنح
 ستسیت رآ دیالآ

 و ربرو زین یدمک هبنج هک یئانج ناتسادكي

 ات .جاتامش

 ,ک شب ددا
 ردنکی و ستنملک یلن اتسا و لاهرتن اهراک مژات هگی رثهود

 ناکش#
 مر لوآ ریظن )دوشم هدیدنایمنآ ددانشآ هرهچ نیدنچ هک ودهج زد
 اشتر ملف نیا رساترس ریلبحووج را طسوتم ینادرک زاک كي
 ۶ م سسیتدا دیالا2 یار 3 ار تعرآ دیولآو یارب باوش نب طسوت  كنج لاجنجو
 زن تسامدش

 هتد ۱۹۵-1۱ ربیماتیس - مدیونلا - «بوخ»
 چاس لاهرتناه

 تكوبد...ستسلک یلنأاتسا
 یورو بو + صبح و + 6 ۵ حج کن + +

 :),ورادشاشب یاهرپچو تشدد یمادت] «رکنی ریوتا»
 لاک دید: ادوا یسک نونک ات و دن زیم فرح ینابل]ظیلغ هجهلب اد
 . دشاب هتشاد: بل رب

 تسودشه| وخ هک دوب تلع نیسهب و دداد یصاخ هقالع کشت رثبپ
 ملین دد ین املآ رسفا كي لد ءافیا یاری اد «ددلباویلیب > دوخ
 . تفریذپ ناجو لدزا ۱ ۷هدامش ماکتشادزابو

 رظن یلو ددنسپیم اد «ادولو هبه زاشب شدوخ یاهملیفزا
 تسا لیامتم رتشی «یتالطوزابدرمو ملیفب نیدقنم

 هیبت شیب یدنچ و هدوسن جاودزاداب ود نونکات «رکنیمرب»
 هیبنیکیدزن هدنیآ رد تسا رارق و دیتاسد مامتاب اد «ناژنس» ملیف
 اد« مغرب مالس » هب موسوم ناکاس ا!ونقارف فورمم باتک ملی

 دیامت عورش

 ناساد هث نب ۳و رزب
 رهظ زادعب ۱۰ یلا ۷ تعاسزا رصع هعمج زورره

 ازالپ للجم نلاسرد
 اژالپ امنیس یناتحت تسق رد مقاو

 هژانم - لوبمالسا اییملک یشورف هحقم طیلب شورف لحم
 لوبمالسا ءادراپچ ادوعم  یرهچوتم نووهتب

 زالوا ودن وریم یئامنپب هکیماکنه
 دایی دننیب یماد یربخ ملبف كيهبه
 لدزوو دنتفیب ناکدننک هیهت تاحذ
 و اهنآ یاه تلانفژ) یداب دوخ
 ناراکن ریخزا یضعب یراک ادنانایحا
 دیدزاب تهج ادتبا هکناسانشراک و

 «ج» ,

 زود یارب داون .یودارنآ هد
 ... ووبن طیضادام

 ءراب روهک روطن اه یورو یاقآ7
 ابنآ نیرتبسانم باعتا واهادص
 شیادص :دادیمینغس دادملیفیارم

 ادیلیننیرخآ و دورب هک دندرک
 مهام.دنیهب دندوب هدرک هبت هک

 هدرک تجارم هوامآ اددوخ رگید "

 مرتحم نیرفاسء هجوت لباق
 ناهفصاد زا ریش درون یتیگ
 یولپپردنب و تشر روتنالیگ
 هاشنامرک داصتقا وتا

 لبابودیشم رپهشولا. .
 ۰ نام دایع

 ات ص  ا ا



 و دارو هه
۱ 1 ۹ 9 ۱ 

 روناکهکسوهلاوبد شایعیلد رهاظشوخو رادلو یجب ۰ رداربودیگ دنز یاب
۰ 

 یئاجرهو زابهقح نزگی بو خآ هب و هدرک ش وهارث ار شوخ "هداوناخ تفت ا ِ
 9 9# شابو بلقس و >یب ورابرج زاوجكییرگبد - دربسه مان ۱ و و و 3

 ۳ رب زا هداو ۳ ۰ 1 ۵ وم و مر دنا مات تاج کعان مقآ

 زا رحب رد تب طب

 د_ثیهیتخبدب و ت
 ۸ ۷ ۱/یوید و تسا هتسج رد 5

 ار هدنیآ رد ارتا کاهملیفهک د شام

 تال وصحم زا کی ملیف نبا

 درد دهاوخ مهز
 تنم  م

 ردا ربنوج رااا ردتوخج ب
۱ 

 و )ور هشیو رنه هک تا, ما

 صثر نادد هک تسا یمن ۱

 ی ریذیلدوبسان,یاهزاو ]و ۱

1 
 

 ورا رب وداءوک كرع | یدنه 4۵ هه موج
3 

 ۱ |ارراءوآ ۳ شرک ضآ یهیقعح  ] رسا رس رد قو دشد دین این ۱ 2 11 # 1 ۳ 1

 ترس ) رع نادارتا و29 :دنازآ مار اویکم زا یزیگنا ناجییه كيذوم |

 ۳ شنودب 3 در امنیمیف رعم كرد ] نم رثگ دزب یاههتغاس ۱ هو ] هو یک رب یاههتخایا

 ۱ هم قره او و مع ب و بحم كيتامارد هک روپ هفییرفه دشدنها موضع ممعف میم راموک كوشآ درس رب ش وگبیدنهناا» |
۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
/ 

1 

۱ 



 (تق رسم ر)هقباسمناگ دن رب
 یدایژدادمت هقباسمنیادد

 نشو دد ءریدرا
 رتفدب رهاظ)آ دعب ۷۲۵ نی

 ای ردا ردوخ زا وج و هعجا رم
 .دن رادتف

 هک [] 1

11 
 هنیچنگبیبح یاقآ و

 هیدشر زم رهیاق آ <
 . .ناخدا رم نحمیاق ]۸

 یشرفت _یضت رم ۸
 یداب ] مجن دوعسم ۹

 دنهوریخرق < به

 داژن یمیها رب |میهآ ربا 6 -۱
۰2۰۰ 54 

 ر ورومتکآ ۷ ۷ ۸
 3 5 نی رتهبدرک هادنیلب یناجوملیف دد هک یاهنادنمرنه یزاب اب هک تسا ۱۱3۱ یلقت ینادنمرنه هتسدنآ ذا مه هشيب رتهنیا ددرک دوهشع هعنن اره نا ۱۱ ا

 ۵ ۲ ۱ 8 نیا ناریا دد ملی نیا شیامتاب و . دش ۱۹:۸ لاس نذ هشیپ رته
 هگنیااب و دروآ تسسب مدرم نایم رد یدایز تیب وبحم دنم رته هراتس

 دوویلاه ریهش دنمرته هشیپ رنه كي هب طوب رمامهقبا-.هتفه نیا سکع
 هک تسفاک یا هشیب رنه كي هنادنم شب ءزاب هک دینادیم السم تسا

 یاهملیف دد اد وایل و دشابیم كيتاما ردیاهل دیافبا رتشب شمع
 مياهدید مه لاکیزوم و یئانج + یدک

 لایدود ابارشمان؛ دیدش هشي رنه نیا نتخانش هب قفوم هکنتروص دد ۱
 زا رفت ۳ + هعرق مکحب ات دب لاسرا ام سردآب هدشن  لطاب رب
 ذو رک میدقت هلجمههاعهس ءزیاچ هس هقیاسم نیا ناکدننک تک رش

 نلالدو-۱ یدوبع . تیمورتس هیلاوش ) هقباس» نا دنرب
 3 ۱۷۱۳-۳-1 ۰ 1113 00/۸۸0 اکهبر - < نازاک ایا ندع-۲ ۱۰م رامش (!وشن ر

 ۱ ۱  137 تلماهسست دم ه (نادابآ) هداژمپ رگ دمحهس۱
 ۱ ۱۳ ؛زادنت راپع هقب اسهنی نا دن رب و (هاشنامرک) یشیرقلوسد ۲ ۰
 ّط نشان /نادانآ)مواژمیرگدنحم 2۱ (دیربت) یشادمیقانخا 9 ۲

 (مق)یماظن زیپمک ۲ رولیتترب | ر:ح حصخساپ 5 ۸ 00۷6 ۸۸۵۵۵61۲۵۷ ۰ ۸ 600 ۵/0۸ ۲

 1 (یزشپ وا هو صوصخمه رام لودجلح
 (نارهت) یناریا.ف هزیشود زورون دو

 (نارهت) دازن كابیرهمهزبخودسه . نریا - ۲ عاهدساب یققا
 ۱ یریما دحاس»  ؛مولاس یم وهادیاسه زد



 ۱۵۹۵۷ راکهاشرد لور نیک ادنامرهق ی

 ایبملک یناپمک

 لور نیک اد یزو ریپ
 دنکماغوغ

 هد هآ ۰ ۷ ۵۳
 زخ زنامام بم 06

 | بوم دوم
 ۱۷/۲ طوف ابو روادو 00

 7 ٩196 ۵آ ٩0۷۹۸
 ووصم ۵ و 9و نور

 70 نم اباد همه انصعپ
 ها ۱طفا« وتههاوفاا

 هد رسو دنشکبم مچ اداپضا ادوف

 2۱ هک دشم رع تهج نیاذا هعدقع

 یناذوط امنیس ءرانس هلچمرد یتطو

 جز نانک راک وناگد نسی ونب

 3 تادتمرنه یلخاد ادم هنوک ره نتشون هکنپا
 دریگی» را رق تفلاعم و شا رتعا دروم هبلع رب هچ و هلرب هچینطو
 مدخام هلجم در د م یتت وینطو نادنمرته تساحضا و

 دناکی» هعلاطم تفد 7 لوازا اهرابو هبلکب هملک ادنآ دننکیم

 ۲ هک 2؟بووصت دوطتبا ف مدت کف نآ هراب دو اهاس مهدعب و

 معاد و هدون ریو یک تام رمز نوتک | مه

  رعالطا در رزم ی رگ لرنشم ووب زم بلطم

 یاهو رهب دن دادو زرآ ل نیاذا كي رههکد وششرع

 وا« وب نادسکع هک درم ناشیاژا يمات هلجم لاطمررهدش

 .ناساکعژا يکي لوقب اهادصو رس نیا مابت و ددرک هتسادآ پاچروی زب

 . لخویاهسی ون امیس نایمنیادد .دشابینیرگید زیچ؛روک و و زج

 ۱ ههیزوو لاتتعا قوم بام یروآ میجب طقف هطجمنیاساتش

 هتعضم زارق دوخ زبزع ناکدنتاوخ هدافتسا دروما رنآ

 مدنک ناطق ادخ

 تر

 را مج

 هو ارزدوخ ی

 نادنم رتع



 هبنشوذ حبص مین وود تعاس زا

 ) یا مهاهنیس ۱ (

 لور تیکا ریزوریپ

 ۰۵ ّ دها وخ ز زاغآ

 ر وطن امهیاههامنیس
 یتیمها !اب راز ال هک

 یبش» و «یراک لثم

 - هفالع می دقت هم ررد

 نارادتسود و نادتم

 شزرا رب یاهملیف

 شا زادعب تساهد ومن

 و یلاع یاههمان رباب
 رد هک دوخ یئاشامت

 هتشادن ریظن ناربا

 همه رظن بلج ؛تسا

 دل رزب راث آ ناگ هتفیش

 اب . دومن دهاوخار

 ریک ا ریز و ریی» ملیف
 لصف امنیس نیالفر
 زاغا ار دوخ دیدج

 + ها

 یسودرف امنیس هدنی آ همانرب 7

 هک

 یاههنحیص تساهتسنا و هک یملیخ اه

3 

 ار ریغا نر عدرم هزرابهزایقیفعح

 دژاس مس

 دلا رتشاب

 !تاگ 1 رومسشیم ین» ریچ و
1" 

 هیشذگ هتفه هک یئامملیخ

 شیابب
 ٩۱ دا امنیس

 نام رهق (تیناکنات)

۶ 

1 
1 
:۱ 
1 
1 

1 
1 
ُ 
1 
1 
1 
1 
2 
۴ 

:۱ 
1 
1 
۹ 
5 

/ 
 ین ,

 وولیت تبازب 1

 هدتنک هیپع دی دان وز حس

 دداچبد : نارک راک ؛ کنیم كم 1

 شک ورب ً
4 2 ۰ 

 ییدرپ امنیس /
 مادد (تسا ریدیلبخ ادرف ) 1

 ریپتکر ش ام یداقتنا و یعامتجا ۰

 ناد رک راک ؛اکیسدوبروتب و:یلجت ۲

 (یدارکت) یک وم دین و ۱

 اید امنیس ۸
 مادد ( ددوخرپ نیرخآ ) /

 ایلاتبا لوصح« یداقتناو یعامتجا

 ادیلآ - یداتات وتهدمآ كا رتشاب

 (یسدافب هلب ود)نوما ریب نا ژ- یلاد

 یک ر امنیس

 مادد 4 نیچددیدا تشذگ رس»

 مامتو پوکساشیلوصحم یدژارت
 لا رتشاب ابیملک ین اپیک ۱۹0 یکند ۱
 واشاب روتکب و کا ونمیک -دواب نو ربت

 نادرگ راک - دلا ویرچ :هدننک هیهت

 یاد يدوج

 اژالب امنیم

 یلامرهق ( ناهاگرحسدربن )
 یناپمگ ۱۹۵ ۵یگتد مامت لوصحم
 فلان ار, كا رتشاب وبداروا-كرآ

 رک اتتسراف زر و اب الا -.تاکسا
 تل وهتان :هدننک هیهت

 لایور اهنیم
 یعب دات و ینامرپق (یرصم)

 یگند مامت و پوکسامنیس لو هحم

 متسب نرق سک و ینابک ۵
 # - ژن وهرسنیچ لا رتشاب

 لس هه

 قوس امنیس

 :# ۶ وشعناپ ایسا )

 رس اننیم لوصح» ی ۳

 ۷ تاقا یگنو مام

 0  ندول ایف وس

 3 ابورتسام ولچرام

 ۳ ۳ ری ود)

 ۱ لاتسی رک امنیس
 (نیچ ددیدا تشذک رس)

 ژ ور نل وم امنیس
 یرافتا یدمک ( دیدج رصع)

 دنبان وب ینابمک لوصحم یعاتجاو
 لباچ یلراچ: تک رشاب ستیتدآ
 واورک راک وهدننک هیهت؛ددادک تلوپ
 1 نیلپاجیل راچ

 ب لپورتم امنیس
 و یقشع (ماهوا ریسا «انیسف)

 :كارتشاب ابلاتیا لوصحم یتیرات
 ابود)ناک دو+ست رت- رامال)یده
 . (مییفشوی راد طسوت یسدافب

 اناید امنیس
 (ماهو)ریسا ؛انیسف )

 نا رهت امنس

 لوصحم لاکیذوم ملیف (هلبل د)
 رسم یکندماستو پوکسامنیس

 ( یرصع )

 سو و امنیس
  یدنهملق (مدرمام)

 . .جاتامنیس
 اوم < لوردناكار >

 ین اپک۱ ۱۵۰ لویمحم

 هببت تی ازیل یلبهلب
 )) رپسدرف:ناد رک راک نمناک

 نا ا امنیس



 1 هب ساحخ حج بسم حب نفی حیا ۳ ۹ ۳ ۹
 ۱ 7 3 1 ۱ انس 3

 دما
۱ ۱ 

 ۵ ۱ ۱: ۹ ۱  *ا ۱

 دا : نمد
 ٍ ه ۵ ۱ ۵ و ّ ۱ مو را

ِ ۱ ۱ ۱ 
 1 هد و و سس زر ۱
 ض 1

 ۱ ۷ و رتفات ۱ 33 یر تلاوت ضالک اد تلرک فرمان و ج ۱
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 بم دی هست ذنها وخ ارنآ كچوک و كر., هک تس راکهاش
 یک

 ی ی
۳۳۹ 

 تر و
 تن ی سر



 و متسشن هیاخی اتکا زیم واتس و رب رتسس تسا رکب هک آی لب

 ۳ نحو و و سره ودب یا رب ی رصتخ«یات هک مدا»ء ناتیطا یرب نآ

 تودداو همان ءاگتآ و تسا هنک راک رب وشوخ و یبوغب مضو

 مدت جحیص ادرق ات مدابت اههمان هک دد۱دتکای و متشاذک تکاب

 دلتا رکید هملت ویب مشچ مورک اب !رهسیک روکش ومدرب نور رت ۲

 لشاد هک یاهماع یرکید و دوس ميهيمت ودب هب لخف» همان یک

 زحعم هل دتچ دوب هدلتسرف یستاروقف یتاعسیدقاتب» رویم فرم

 رچ متشاذک هک نورد )رنآ یسیسو مفشم رب ورهمات کای عود

 یتام هچ سی هدوب .تسود یدلانیو روتیساب لشاد رگم.ووت یبهع

 الاب ناکلب زا یتنونیا دوجواب « دون هماع یو یارب هکب خاو

 و متسی داع هاو, هکم ورکیم ساسصا مورب مباوع قاطاب ات تفریح

 - مو زکسع یسپبع یتحارات یساصا مت و روروو

 مهددام لصن
 و فطل نس تبث و دوب لاحرسو هاش الفک لحار دم ور

 و نتسازآ ژرطب مجاد اد ماهدیقع و تشاد زا یا یرتعب یتای ره

 نانیطایتقوز و هقیلس متقک واب . دش ایوج غاب زا یتسف ندرک بترع

 دوخلیمو قوتب المکازاههچغاب نورک تسردو نیا بیت رت و مرا

 اراهیمب هجخاب ادتبازا دهاوغخیم تقکیوا یلو متکیم داذکاو یو

 یارب و دشاب نم دنیاشوخ و تل بجوم اتم هک نم یظنج یو

 هکت شبا هت رکمو درکیم لولمتسا بی رت نیدب دوخ یاهتحم هیات

 دهاوخنلم وت نادتزرغب مهزورکیو ددادلس وتب غابو تزاحع نیل .

 رظن نآ نتخاس ای و نتسارآ رو دیاب نوتک ایه زا سب * ترک

 < یتاب شا
 کا تحصنمنادت زرنب مجاز منکیم شهاوخو متفکب وجود

 < .منکن جاودژا هاگچیه ما هتن رک میصت نمااری#

 یمیصت نینچ هنوکچ , تست یدنسیدوخزا یشان رکف نیا >

 یتاهبخوخ و تدامن هچ زا درجم مدآ هک ینادی ؛ یا هفرک

 <. تشاد

 سی مامت موآت سلکسم یلکص رکق یتساد بشیق , هزوآ

 دژوو هنابع اس1 و یتعارب طقف دناوتب ر ریویووددزا هک یشم

 ما نونک ات هکییم یل و.دتاب

 ع لشاد و هشن یصبحح ادنی رکبد نژ
۲ 9 

 دتنک لاب» ادلبتژ ور ماتات رک
> 

 دژزاهص !رنات اشاب

 تنم تشذکش و و بوخ رایسب زیاب لوا ءام

 رو و بیترت هک . ميتشأد یقیطل و لدتعم رایسب یا وه ماش هتفه

 ح همان رب قیط . هش مات ییوخ مضو اب و تعرسب اههیاپ

 4 نیرچاتسمو ناکیاسهژا نما رسوب زر وزهس یاهتفه لشا ر

 اورو هک شوخ قالعا هتخیرف و بوذجم هبخان نآ  نیتکاس هبح
 متلب شاد تداهم و رحبت یتیذ یاههارک و لک یناجاب رو اهن یو

 ریتم یارس و دوبعالطااب ربت فلتخم ناهایکی ط .تصاخژا

 واشابروغب اب هدناشوج دنتشاد تیاکش یراسی و دردزا ههیاکیاسه

 زر تیاض» لامک یوتبانطاا همهو درکیم زیوجت اد یفثتعم ناعایک

 _شاو)رتسودنانامهم_یماریذب صاصتخا مهزور هس یاهتفه.دنتشار

 و ابلد ددوژا یاهزیشوع یاهناتساد یو دنتق ریم ناتابپم هک زاب ره
 وابس اهیتاسهم نآ زا یو . درکیم فی رمت نم یارب ناتآ یاهتحص

 وایا هما رب نانچ میظشناب هکدوب نوسمرایب نمالا و همایم شخوخ

 ,مدوب هتخاس انعآ هیحان نآ نیتکاس مابتاب ار

 ۱ تتکنب لشاد یناسبم گی نایابژا سب تحص نسعزورکب

 ههوتست هجوتم ناتساوح هات نیا ناردام مابت  بیلف ینادبتو
 . یرتشب جیوت واژا مد تری یتقو دن راو ینوخ لدوت تسدزا

 . .یراتناتآ نارتخدب تیبت یهجوت جیهوتا ریزو درک هفاضا متساوخ
 هما .تسههجات نیادد ترشاعم لباقو ناوجو ای نا رتخد همینیا

 هان آ هواوتاخ اب رتشس منکر اداو | رت دننکیع شهاوخ نمزا ناناسپم
 «.یشاب شاددمآ و تقد

 < یتفکه چ باوجردوت : بوخ یلیخ»

 اد تدوخ نانخس نیع مدوب ریزکان ؛میوکب یتساوعبم هجو

 هب جایتحاو یتسه تحارو شوخ یقاک ژادن اب لزتمود هک متکو کز اب
 < یداهن ناشنا رتخدونان ۲ اب تیحاصمو ترشامم

 ای یتاسبم توعد نم بتاجزا هضدکب ادابم . منوئیم یلیخو
 «یتکل و اد یندج

 کا هتسب,طرع یاهدع . ووشیم مه اهتیحص یلیخ اتشو
 ,درکهاوخ جا ودژاوت اب ووروآ دهاوخ تسدب ار لوزیی ول هرغدواب
  ههاوخادسناش نیا وکساب مناخ یموس رتخد دن راد هدیقع مهرکید مدع

 هلابدو هکنیازچ دن ران یرکیدزاک چیه « اهنژ نیا یتسار»

 بت <, دننکت بحص ناشنا رتخداب ناشدوخ ندرک رهوش

 9 شاد . دمت تبعص یاری یرکیرد بلطم نیاژاریف»
 انا قادرمزا ری دنچ ثدوبم . هنامدرکف شومارق مه ارم یهاوخی
 اونه نم دناهداد نیب دن اهتشذگ رد ناشتارمسه هک اد هیحان

 میم نامک مک .يمادقا دعاب دارفرکا یلو ماهفرگن یسیصت هداب
 هاب نم یر ییسانمرسه دنارتیوت ييصتردب لنت یاقآ
 < هیآایم مثوخواژا نمو تست رخاعم شوخو هدیمهف درموا



 لعار < مدت باوج نياّژآ سپ وو وس * یتحارو شیاسآ و امرکنآزایو هی
 ب تسم و رحم

 ۳۳۳ ی هو

 هزپ
 .- حج و يم رکن وخ اپ ان هد .تسامدادمناشت تینیص 9 ی ده یاهظعو مو

 نآ رکبزد هه ش متجم مرظع دو هوس ها وای
 ذوررر هر قو * ۳ یاه و

 رو .ميديصت ددب هک مداب رابتخ 7 ورک

 شرکیور سرو یخ وشو نشه ترس نر ۶ رکیو رس دوو دن دشبم و ته

 یاهدنهدراژآ ضعب و تداسح مع ونکب راتف رک ی( از ولو ۱ ۱ ۳ ی 7
 یتف تو و تو هتاخاتک قاطا رو و ماش فقرصرا ۳۱ یاهو

 تساوخ ن تیاهبات عیب ین اب رهع و فعل

 اب هک ؟د یشک هرات .متک باتعتتا مزاو
 یار 6 ٩دیشن و ی

 هکبیق وم رگیدزاب و تشذکه دننکل وقشم و نپ تاک فهم

 مدرکیم یماخ یداشو شمادآ ساحا یلدرر مت

 یی هخ یک ب راب . درکر یقت ناهک ان !وهزییاپ ۳۷ را اطاب

 هش تافایپما یناریذیاب نتفد ینابهنو شورک سر
 یژو» دتچ هکنیا)ا میوون رب زگأن نوچ . تعار ۳۹ هوره
 ووطتانص هکارز و ربعآ هیئاثا یاهنادیچ ميداتفارکعب و کیم

 اپسال و ابیاک و میتکأزاب دوب هدش هتعاتا مهیود اپ از ری

 رقاطا یر مینا ودوتسو مک یسهب سرکه

 روش مرک اجنآ یاوهات هتک نشود تشادزارق نآ رو اهنادج هاو

 ابنادسچ ندرک ژاس عورش و میتفد اجنادی لشارووم مک و

 ماميارب را لو - مدرک اداپسابا نام نو
 نکیو داب ةوريمآ یاهساب ءرظنم . دون دنیاخوع رفت ور ارز]

 باوج وو .مدش رتاتم تدکب و مرکز ادب متهز رو ار هتشذکت ارطاخآ

 وو دیاب تعوع » متادیمنو متقکد رکد یاب هچاراهسابل دیسرب هک شو
 < .میهدب نیمدختسب !داهن ۲ .تسا رتهب :یریگب ؛میمصت دوومنبا

 نم یتحارات و رتأت نا ویم مدرکبم راي زاهباک نادمجیتنو

 یربکد رک یکی یکی اد اهیاتک و متشادرب یاهچراب : دوب هدخرتنک
 و تشاع یک زا نسیا رب اهب کا یوایب , متشاذکی لوس و مدرک
 .دوبشدب رخاجک زا بتک , دادیم یتاحیضوت كیره دزومزو لا
 رتتیژوریمآ و یوا رتآ ,لصق مادک , دوبهدش یرااهی رخ تبساتم هچب

 و نداد بیرتب مجاد هک میديس» یباتکب یتقو , هتنعادیم .تسود "

 آهک کل شاد شاد یتاهحرطو تاروتسو هاب وغاب نتساذآ
 ان درب مرجتی زاتکبو تشاورب ارتآ و دووخ دهاوخورهب هایژ هی

 نایم زا مدرک اب اّرنآ نوچو متشادعرب اویرگب» باتکن م 1

 طخ هلصافالب و متشاورب ۱رنعع. ءاتفا نوری ۲

 موبهام مایا هک وب یاهمان مو وهحقص ارهاظ . |
 یاهیرابی ریاسو یدژو نونجب هیبع تسیدامس عوکب

 واب نیروک ددناکلآ یاایعیی و حرعلو ددیزا
 یاس نیا واتنرک تستدم دنچ نزییا متاهين , تک

 ,دنک ی زود یذهورب نآ اب دوب ةدرکز تست

 زب بی

 ارت هو وا ر دما میثم مقاوماو یکداوی هب تدوهنیا, رد مه یو تسهب ۵ :
 ماست اجنیارو هلج < ,اقافتا یژود رکا هک

 ءولصو دوب یو همان

 : مک تفرج رکبرن نیم هک ادب 22

 درک. رینب وات زا لشادمقوسنینهدد - دوم 2 دل نآ یودیخب 2
 9# رم اب ی سم

 میناوعم !دیوج هب هی رب
 نو مروبیربجق .متفگب اوج

 متعاسا یداعب

 ی رزرو تک ۲۵ تخم هد اوهما طن لشاو تخوسعو شب 2*س نو 2 2 تودد ِط زاب هعآ ۵ دناک یتقو
 نیا یقو دون رتشع کج وب کس و ۳ ۲ تشاویاب طقن

 ِ تر 2 ۳ .تزخونیم .یراخم شتآ تاللرح تو 24 مووس < سر

 رنگ او یورک نحو اهب کن مو رج میم تم 7۲ یتعاقک
 هتروآسمر>و هتسشن سس ۹ کس وه در یراک هکیلاح دو سا آ ایلو مدوضاهن یتع

 < ووبعش امرقنکح عن یتیکدس
 مایع 13ام اک یریکه رک و درک هج هک وبا ست کد کم ۰ ۱ تا هد

 و تعادهار ایسایف مواد ووتسوواج دعا لای «ناجد ید ته
 هکوو اهباکزقا ,زتسن نیسو دزادنب یا داب ات !هعودد روادکب
 وریب هیاهبانک ققاطاب مووب هداد شناخت

 تدک ممد نعتس توس یتعاملا سپ لشاف عقومیمارد
 ووسنع مزع نماد ین ایغابب ّطوب رم قلی اص .یهتیم هاچ شک 1 1 اک هزاجا « بل>

ِ«« 

 نورع :ریدشاچح که

 م « دو یوذا ی

 تک تونم تصوخ : وتیم هک هتیلاو متنگ شبا رجرد

 ِِِ»ْ 3 مواد قلع وعب اهباتک نا
 شتقاطسا ب هک تک نمیو تسقاخ رب شیاجا لتاد آل سی

 مواب . هایت ناب معراهت فرص قلارب تی هتسرکن وپو دوری
 یا و هیرفم نارباپ تدشب دونه نوچو مورکف رص یتاهتتب 2
 "۱ گانه رب امر بیک ع متنرکم مت تشادعت .یکطقلوتمذا ندش
 ۷ گیم رم ادزورمآ یاهساف یو

 ّ تننچ ره مدوباپا .یسنب هتسب لونشم کی شبهکل اعناصهرد
 یو دریک تهش ماکب هک هک یدر» نادعد لس ناهکه رایکب هطسف
 ۱ یک هی . تضاسم تحارات او ملا یاسهوراژآ رکف دو مآ
 3 نما رمز و ربع هک دوب یاهیاع ای1 «دوب هچ مهناژلوس هک یتقاک هکت
 7 فا بترع و متسع طخا «دوب دست دصقس هاگچیعو دوب هتشون
 . سو کرک ادعا یتمالس هاگنهرد !رت] و ریمآ هک ه قم موم

  هچ نسیالصا متفکم دوخ ابولتقا نیازا یی . تسا هدوب هتشون ووخ
 0 زتآالصا شک. مزاس تحاولعار مقایخ همات نآ هوا هو دراع یطبو
 مس . مووب هتنات باک اروا یال

 ورک واهنشی بک س .دع مامتاهسال یمنی هسب رهظا هعب
 ت .متیدب ٩و وا رک مه و مین میقت بس ءال هعرو اد اهنآ
 قوس , متچب <اهباک یتعضت زوق اه اتم اب اک ارسب
 کت دنک 7 لار بانک رخ ممش هوم متن هدزکی مدارا
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